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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

az 

54 346 02 

ÜGYVITELI TITKÁR  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

valamint a 

XXV. ÜGYVITEL 

ÁGAZATHOZ 

 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra , előírt tartalom) a XXV. Ügyvitel ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen 

vonatkozik: 

 

– Irodai asszisztens – 54 346 01 

– Ügyviteli titkár – 54 346 02 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint  

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– az 54 346 02 Ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 

Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
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5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Nincs.  

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 
 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. 

A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 

4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai 

szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
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évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-

12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra 

meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő 

száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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Szakmai ágazati oktatás a 9-12. évfolyamon - kifutó 

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV 

XXV. ÜGYVITEL 

ÁGAZATHOZ 

(a szakképzési kerettanterv alapján) 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 

+ 

0,5 

          

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
           

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás 

I.  
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(érettségire épülő 

képzések esetén) 

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

iratkezelés 

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 2 70  2+1 40  1+1 60   

Levelezési 

ismeretek 
1           

Levelezési 

gyakorlat 
    2 65  2 80   

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
      1   3  

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

          4 

10066-12 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági 

alapismeretek 
1   1   2     

Jogi ismeretek 

0,5 

+ 

0,5 

  1   1     

Vállalkozási 

ismeretek 
         3+1  

10073-12  

Titkári ügyintézés 

Üzleti 

adminisztráció 

gyakorlat 
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Ügyviteli 

ismeretek 
           

10072-12  

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

alapjai 

           

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

a gyakorlatban 

           

10071-12 

Hivatali 

kommunikáció 

magyar és idegen 

nyelven 

Hivatali 

protokoll 

ismeretek 

           

Szakmai 

idegen nyelv 

gyakorlat 

           

összes óra 3+1  2  
70 

2   4+1 
105 

4  3+1 
140 

6+1 4  

összes óra 5+1 6+1 7+1 11 
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Szakmai vizsgára felkészítő szakasz 13. évfolyam - kifutó 

 

54 346 02 

ÜGYVITELI TITKÁR 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
   0,5+0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás 

I.  
   2  

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

iratkezelés 

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 8 60   

Levelezési 

ismeretek 
1     

Levelezési 

gyakorlat 
 5,5+0,5 85   

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
3,5+0,5     

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

 4 15   
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10066-12 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági 

alapismeretek 
4     

Jogi ismeretek 2,5+0,5    +1 

Vállalkozási 

ismeretek 
4    +2 

10073-12  

Titkári ügyintézés 

Üzleti 

adminisztráció 

gyakorlat 

    6 

Ügyviteli 

ismeretek 
   4  

10072-12  

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

alapjai 

   3  

Rendezvény és 

program 

dokumentáció 

a gyakorlatban 

    6 

10071-12 

Hivatali 

kommunikáció 

magyar és idegen 

nyelven 

Hivatali 

protokoll 

ismeretek 

   2,5+0,5  

Szakmai 

idegen nyelv 

gyakorlat 

    6 

Osztályfőnöki  +1   +1  

összes óra 14,5+2,5 16,5+1,5 
160 

12+2 19+2 

összes óra 35 35 
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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

zö
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 

Felelősségtudat   x  x x 
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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  

 



 15 

 

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra/18 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

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/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/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/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/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. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/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 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/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. 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  

E
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i 

C
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- 
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- 

k
er

e
t 

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 

 

1.5.2.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    

 

 

1.6. 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 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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k
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Á
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k
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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 

Határozottság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Logikus gondolkodás x x x x 

Információgyűjtés x x x x 

 

  

  



 22 

 

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: a tipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 

végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés         4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő e-mail cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
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az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; 

nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai. 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- 

és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

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 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

e
t 

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 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

2.5.2. 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  

 

 

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  

11498-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 

N
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik    x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti 

munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, 

használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai  x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű 

szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések 

megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett 

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  

Deduktív 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 alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas 

lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a  munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven 

sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 

egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas 

lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 

Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre 

a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 

arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás 

során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 

alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon 

felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
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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 során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg  az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munka lehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.4. 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. 
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A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

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

e
t 

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  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.3.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás 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 
 

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 
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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 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabálya x      
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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    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x x x x 
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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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4. Gépírás és iratkezelés gyakorlat tantárgy    180 óra + 170 ÖGY /252 óra +60 óra 

ÖGY*  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. 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. 

 

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. Vakírás alapjai 110 óra + 80 ÖGY/ 144 óra + 35 ÖGY 

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabályai (ÖGY). 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai. 

A biztonságos munkavégzés körülményei. 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás (ÖGY). 

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai. 

Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása. 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos 

mozdulatelemzéssel, másolással. 

Másolás kéziratról (ÖGY). 

Idegen nyelvű dokumentum másolása.  

Elektronikus írás szabályai. 

Hallás utáni írás technikája. 

Iratsablon szerkesztése. 

 

4.3.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok  

 70 óra + 90 óra ÖGY/108 óra + 25 óra ÖGY 

Dokumentumok típusai, fajtái. 

A dokumetumszerkesztés követelményei. 

Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai. 

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése. 

Körlevélkészítés elemei, technikája (ÖGY). 

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata (ÖGY). 

Elektronikus levelezés technikája és szabályai. 

A táblázatkészítés műveletei. 

Táblázatok készítése, kezelése (ÖGY). 

Az adatbázis készítésének műveletei. 

Hivatkozások használata. 

  

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
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4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, 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 (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 
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sz

tá
ly

- 

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 - 

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  - 
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3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. 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.  Levelezési ismeretek tantárgy                    36 óra/36 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. 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. 

 

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. Üzleti levelezés sajátosságai     18 óra/18 óra 

Levelezési alapfogalmak. 

A levél típusai, fajtái. 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei. 

Irat, okirat, ügyirat csoportosítása, jellemzői. 

Sablonok használata. 

Kereskedelmi levelek fajtái, formai követelményei. 

Levél fogadás és továbbítás fajtái. 

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai. 

 

5.3.2. Hivatali-, üzleti-, és magánlevelezés    18 óra/18 óra 

Üzleti levél készítése. 

Az üzleti életben előforduló levelek típusai (gazdasági, kereskedelmi). 

Az ügyirat- és dokumentumkészítés alapelvei és folyamata. 

Egyszerű ügyiratok (meghatalmazás, kötelezvény, elismervény, stb.). 

Irodafajták, irodatípusok, az iroda kialakításának ergonómiai követelményei. 

Az üzleti élet gazdasági és kereskedelmi levelei. 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai. 

Szervezetek belső iratai. 

Környezetvédelmi szempontok az irodában. 

Az adat- és információkezelés folyamata az irodai munkában: információforrás, - szerzés, 

- rögzítés, - feldolgozás . 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  
 

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 - 
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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 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

e
t 

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. 
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6. Levelezési ismeretek gyakorlat tantárgy 

 144 óra + 145 óra ÖGY /198 óra + 85 óra ÖGY*  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. 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 tudjanak levelezést folytatni a partnerekkel, ezt a levelezést 

kezdeményezni, bonyolítani valamint lezárni. Legyenek képesek szóróanyagot, ismertetőket 

tervezni, összeállítani, alkalmazzák az üzleti és hivatali formai elvárásokat levélkészítés 

körben. 

 

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. Üzleti levelek készítése, fogadása, továbbítása    

 72 óra + 90 óra ÖGY /108 óra + 50 óra ÖGY  

Hivatalos levelek fajtái. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Jelentések, beszámolók. 

Szerződések, járulékos levelezés. 

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei. 

Az iratkezelés és – tárolás teendői, dokumetumai. 

Iratok iktatása, tárolása, őrzése (ÖGY). 

Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei. 

Üzleti levél szerkesztése, készítése (ÖGY). 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök működésének alapelvei, 

használatuk (ÖGY). 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

 

6.3.2. A hivatali, üzleti élet levelezésének lebonyolítása. 

      72 óra + 55 óra ÖGY/ 90 óra + 35 óra ÖGY  

A dokumentumok típusai, fajtái. 

A dokumentumszerkesztés követelményei. 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait. 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai (ÖGY). 

A munkavállalással kapcsolatos iratok (ÖGY). 

Szervezetek belső iratai. 

Egyszerű ügyiratok (ÖGY). 

A munkavállalással kapcsolatos iratok (ÖGY). 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 
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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

e
t 

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  - 
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3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  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 

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
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m

u
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b
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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 
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Az üzleti magatartás és protokoll előírásai    x  

Az irodai munka etikai szabályai     x 

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 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x x 

Önfegyelem   x x  

Szervezőkészség    x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x x x   

Nyelvhelyesség  x    

Konfliktusmegoldó készség    x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás   x x  

Helyzetfelismerés   x x  

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x x x 
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7. Kommunikáció alapjai tantárgy           132 óra/126 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. 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. 

 

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. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokollszabályok  

               68 óra/63 óra 

A kommunikáció fogalma, fajtái. 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai. 

A nonverbális kommunikáció. 

A konfliktusok és kezelési módjaik. 

A kommunikáció folyamata és fajtái. 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai. 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett). 

 

7.3.2. Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, 

konfliktuskezelés                 64 óra/63 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. 

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemi, nyelvhasználati szabályok. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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 - 
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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 - 

 

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

e
t 

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  - 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

8.  Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy   128 óra/144 óra + 15 ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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8.1. 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. 

 

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. Üzleti nyelvi kultúra    40 óra/48 óra + 5 óra ÖGY 

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat fajtái. 

Üzleti nyelvi kultúra. 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai. 

A tárgyalás előkészítése, lebonyolítása. (ÖGY) 

Tárgyalástechnika. (ÖGY) 

A kommunikációs zavarok fajtái.  

Tömegkommunikáció jellegzetességei. 

 

8.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokoll   40 óra/48 óra + 5 óra ÖGY 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az üzleti etikett szabályai. 

Viselkedéskultúra alapszabályai. 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei. 

Telefonos kapcsolattartás. (ÖGY) 

A közéleti megnyilvánulás fajtái. 

 

8.3.3. A viselkedéskultúra szabályai   48 óra/48 óra + 5 óra ÖGY 

A viselkedéskultúra alapszabályai. 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az irodai munka etikai szabályai. 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatárssal, ügyfelekkel). (ÖGY) 

A munkahelyi viselkedés alapnormái. 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik. 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai. 

A személyiségfejlesztés lehetőségei. 

Álláskeresési technikák. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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 



 50 

 

egyéni csoport osztály 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

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 - 

 

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

e
t 

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  - 

 

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 

10066-12 azonosító számú 

 

Gazdálkodási alapfeladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10066-12 azonosító számú, Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok 

Gazdasági 

alapismeretek 

Jogi 

ismeretek 

Vállalkozási 

ismeretek 

G
az
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m
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FELADATOK 

Dokumentumokat készít (szerkeszt) a szervezet 

gazdasági tevékenységéhez és gazdálkodásához 

kapcsolódóan 

  x  x   x 

Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez 

(pl. pénzátvétel, bizonylat kiállítás) 
 x x     x 

Bizalmas és szigorú számadású nyomtatványokat 

kezel 
 x x     x 

Nyilvántartási és ellenőrzési dokumentumokat 

készít 
  x x    x 

Termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó 

dokumentumokat készít 
  x     x 

Betartja a gazdálkodással kapcsolatos alapvető 

jogi normákat 
x  x x x    

Pályázati dokumentációkat gépel, szerkeszt        x 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos 

dokumentumokat készít 
  x  x   x 

Betartja a munkavégzésre vonatkozó jogi 

előírásokat 
   x  x x  

A vállalkozás megalakulásával, szervezeti 

változásaival, megszűnésével kapcsolatos 

dokumentumokat szerkeszt 

     x x x 

Követi a szakterület rendelkezéseinek, törvényi 

hátterének magyar és Európai Uniós változásait 
x     x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a 

hasznosság és a szűkösség fogalma 
x     x x x 

A gazdasági javak csoportosítása x  x    x  

A termelési tényezők, szereplők; a gazdasági 

körforgás 
x       

 

A piac fogalma, elemei és működése x      x  
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A kereslet, a kínálat fogalma és törvénye; 

jellemzői 
x x      

 

A pénz fogalma és funkciói; a pénzforgalom 

fajtái, bizonylatai 
 x x x  x x 

 

A magyar bankrendszer; a kétszintű 

bankrendszer sajátosságai, az MNB szerepe 
 x  x   x 

 

A vállalkozás fogalma, céljai, a sikeres 

vállalkozás kritériumai; szervezeti formái 
x  x   x x 

 

A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia fogalma; 

a jogszabályok érvényessége, hatálya; jogágak; 

jogforrások 

   x   x 

 

 Az Alaptörvényben biztosított alapvető 

állampolgári jogok és kötelességek 
   x   x 

 

A magyar közjogi rendszer; önkormányzati 

rendszer 
   x   x 

 

A közigazgatási eljárás    x   x  

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői; a 

jogképesség, cselekvőképesség fogalma 
   x    

 

A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog 

alapvető jellemzői 
   x    

 

Szerződésfajták; a szerződéskötés főbb 

követelményei  
   x x  x x 

Alapvető munkajogi szabályok    x   x x 

Jogérvényesítés    x     

Az Európai Unió legfontosabb szervezetei, 

feladatai  
x   x    

 

Magyarország EU-tagsága előnyei és hátrányai x        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Jogforrások kezelése   x x    x 

Jogszabályok értelmezése   x x   x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése   x   x  x 

Gazdasági és jogi dokumentumok készítése, 

szerkesztése 
  x x    x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x x x x x x x x 

Megbízhatóság x x x x x x x x 

Precizitás x x x x   x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség   x     x 

Közérthetőség x    x x x x 

Határozottság x  x  x  x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x    x x  x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x    x   x 
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9. Gazdasági alapismeretek tantárgy           144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja  

A Gazdasági alapismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a 

gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci 

folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a 

pénzforgalom fajtáival, ismerjék a magyar bankrendszer felépítését. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

9.3. Témakörök és elemeik 

 

9.3.1. Gazdaság alapelemei                          72 óra/72 óra 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma. 

A gazdasági javak csoportosítása. 

A termelési tényezők, szereplők; a gazdasági körforgás. 

A piac fogalma, elemei és működése. 

A kereslet, a kínálat fogalma és törvénye; jellemzői. 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete. 

A termelési tényezők fajtái, csoportosításuk. 

Az állam szerepe a piacgazdaságban. 

  

9.3.2. A pénz fogalma, funkciói. A magyar bankrendszer  45 óra/45óra 

A pénz fogalma és funkciói. 

A pénzforgalom fajtái, bizonylatai. 

A magyar bankrendszer. 

Kétszintű bankrendszer sajátosságai, az MNB szerepe. 

Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítők.  

Pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai. 

Fizetési módok és technikák. 

 

9.3.3. Gazdálkodási ismeretek                                                              27 óra/27 óra 

Adók, támogatások fajtái, szerepe. 

Személyi jövedelemadó 

Helyi adók 

Vállalkozások adófizetési kötelezettségei. 

Általános forgalmi adó. 

Háztartás bevételei, kiadásai. 

Háztartások pénzgazdálkodása, megtakarításai. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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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. 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 - 

 

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

e
t 

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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9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10. Jogi ismeretek tantárgy               90 óra/90 óra * 
*9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja  

A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a jogi 

alapfogalmakat, a jogforrásokat, valamint a jogszabályi hierarchiát. Legyenek tisztában a 

közigazgatási eljárással, a munkajog és a gazdasági jog alapvető jellemzőivel, valamint a 

szerződésben foglalt kötelezettségekkel. Biztonsággal kezeljék felhasználói szinten a 

jogszabályi nyelvezetet. 

 

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. A jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak           45 óra/45 óra  

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma.  

Jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak, jogforrások.  

A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői. 

A jogképesség, cselekvőképesség fogalma. 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek. 

A magyar közjogi rendszer, önkormányzati rendszer felépítése. 

Közigazgatási eljárás. 

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői; a jogképesség, cselekvőképesség fogalma. 

Alapvető munkajogi szabályok. 

Jogérvényesítés típusai. 

A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdasági jog alapvető jellemzői. 

Alapvető munkajogi szabályok. 

Jogérvényesítés. 

Az Európai Unió legfontosabb szervei, feladatai. 

Magyarország EU-tagsága előnyei és hátrányai. 

 

10.3.2. Szerződésfajták, szerződéskötés követelményei             45 óra/45óra  

A szerződés fogalma, fajtái.  

A szerződéskötés szabályai. 

Szerződés fajtái, a szerződés főbb követelményei. 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentáció fajtái. 

Munkavégzésre vonatkozó jogi előírások csoportosítása. 

Pályázati dokumentáció formai követelményei. 

Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei. 

  

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  
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10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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. 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 - 

 

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

e
t 

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  - 
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3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Vállalkozási ismeretek tantárgy             96 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a tanulók 

gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljon hozzá a piacgazdaság 

működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a 

vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen magyarázatot adni a 

tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a gazdaságpolitikai 

folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók gondolkodásának részévé 

váljon a gazdasági racionalitás. 

 

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. Vállalkozási alapfogalmak             32 óra/36 óra 

 

A vállakozás fogalma, céljai, a sikeres vállalkozás kritériumai, szervezeti formák ( Kft, 

Bt, Kkt, ZRt, NYRt, Alapítvány) 

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai. 

Vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozás, adatszolgáltatási kötelezettségek, 

személyes és internetes cég alapításának lehetőségei. 

A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai. 

A vállalkozások megalakulásával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos 

eljárások, adatszolgáltatási kötelezettségek 

Okmányirodák és cégbíróság vállalkozással kapcsolatos feladataik. 

Üzlet működéséhez szükséges engedélyek, hatóságok. 

Pályázati lehetőségek felkutatása: magyar és Európai Unió-s pályázatok elérhetősége. 

Közbeszerzés alapfogalmai. 

A közbeszerzési intézményrendszer, illetve a közbeszerzési eljárások résztvevői. 

A közbeszerzési eljárások közös szabályai. 

 

11.3.2.  Vállalkozás működtetése     32óra/36 óra 

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. 

A gazdasági esemény fogalma és fajtái. 

A könyvviteli számla. 

A vállalkozások erőforrásai. 
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A vagyon fogalma, csoportosítása.  

A vagyon összetételének sajátosságai a kereskedelmi vállalkozásoknál. 

A vállalat eszközei. 

A vállalat forrásai. 

A számviteli törvény előírásai az adatokra és a csoportosításukra vonatkozóan. 

Egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma. 

Mérleg összeállítása. 

Mérlegadatok értelmezése. 

Következtetések levonása a gazdálkodására vonatkozóan a könyveléstől kapott 

információk és az alapvető gazdasági számítások elvégzése után. 

Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján. 

Az eredmény szerkezete. 

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete. 

Az eredménykimutatás és a mérleg kapcsolata. 

Nyereségadó, osztalék, a mérleg szerinti eredmény felhasználása. 

A gazdasági tevékenység elemzésének jelentősége. 

 

11.3.3. Vállalkozás dokumentációja              32 óra/36 óra 

Alapítással kapcsolatos dokumentáció. 

Társasági szerződés. 

Aláírási címpéldány. 

Jogszabályon alapuló dokumentáció . 

Működéssel kapcsolatos dokumentáció. 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 

Munkaügyi nyilvántartások. 

Nyilvántartással kapcsolatos dokumentáció. 

Személyi jövedelemadó nyilvántartások. 

Járulékok elszámolásával kapcsolatos elszámolások. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem   

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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. 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 - 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 
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(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

e
t 

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  - 

 

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 10073-12 azonosító számú Titkári ügyintézés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10073-12 

Titkári ügyintézés 

Üzleti 

adminisztráció 

gyakorlat 

Ügyviteli ismeretek 
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FELADATOK 

Tervezi a saját munkáját, szervezi a hatáskörébe tartozó 

munkafolyamatokat 
x x x x x 

 

Szervezi vezetője időbeosztását x  x    

Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az ügyfeleket, 

partnereket 
x  x  x 

 

Kezeli az ügyfél- és partnerlistát x  x  x  

Alkalmazza a minőségbiztosítási, minőségirányítási 

előírásokat 
x    x 

 

Vezeti az irodai munka alapdokumentumait x  x x x x 

Ellátja az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos 

tennivalókat 
x x x x x 

 

Javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására  x     

Gazdálkodik az irodai készletekkel  x  x   

Eszköznyilvántartást végez  x  x   

Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó 

anyagok és eszközök beszerzésére 
 x   x 

 

Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat, 

szervezeti utasításokat 
 x x x x 

 

Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével 

kapcsolatos feladatokat 
 x x  x 

 

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat  x x x x 
x 

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok 

változásait 
 x x  x 

 

Hivatalos kapcsolatokat koordinál a külső és belső 

partnerekkel 
x  x  x 

 

Ellátja a vezetője által delegált feladatokat x x x    

Utaztatási költségelszámoltatást végez  x   x x 

Információs tájékoztató anyagokat készít x  x  x  

Információkat kér és továbbít a munkatársak számára x x x  x  

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló 

bizonylatokat állít ki 
  x  x 
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A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet 

(munkaerő-felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, 

kollektív szerződés, szabadságterv) 

x  x   

 

 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez x  x    

Számítógépes ügyviteli programcsomagot használ 

(dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, 

készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, 

házipénztár kezelésére, ügyféllisták kezelésére, 

névjegykártya-készítéshez, boríték- és címkekészítéshez 

stb.) 

x x x x x 

 

SZAKMAI ISMERETEK 

Ügyfélkapcsolat x    x  

Tárgyalástechnika x  x  x  

A szűrőfeladatok szabályai x  x    

Az ügyféladatbázis működtetése x  x  x  

Utazási, utaztatási szabályzat; költségelszámolás  x   x  

Pénzügyi, számviteli, adóelőírások   x  x  

Állampolgárság x      

Munkajog   x  x  

A munkaerő-gazdálkodás x    x  

Marketing és reklám x  x  x  

Az Európai Unió x  x  x  

A személyiségfejlesztés lehetőségei x  x  x  

Pályázatírás x x x    

A minőségirányítás x  x    

Az irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, 

időmenedzselés, konfliktuskezelés) 
x  x  x  

Az ellenőrzés, értékelés fázisai (önellenőrzési, ellenőrzési 

technikák, visszajelzés, értékelés) 
x  x  x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása x x x  x  

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése x  x  x  

Szakmai nyelvű beszédkészség x  x  x  

Számítógépes programcsomag kezelése x x x  x  

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 

leütés/perc) 
x  x  

  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x  x    

Felelősségtudat x x x  x  

Precizitás x x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x  x  x  

Kommunikációs rugalmasság x  x  x  
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Udvariasság x      

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 

Rendszerező képesség x  x  x  

Tervezés x  x  x  

Áttekintő képesség x  x  x  

 

 



 

12. Üzleti adminisztráció gyakorlat tantárgy 192 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az üzleti adminisztráció tantárgy gyakorlati oktatásának célja, megismertetni a tanulókat a 

mindennapi írott kommunikációban gyakran használt egyszerű iratok, valamint 

kereskedelmi-üzleti levelek készítésének nyelvi – stilisztikai - fogalmazási, tartalmi-szakmai, 

formai-alaki követelményeit; a levelezési ismeretek elméleti alapjait, a levelezési 

alapfogalmak értelmezését, a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait. - 

különös tekintettel a mindennapi egyszerű ügyiratokra és a kereskedelmi iratokra. 

 

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. Az irodai adminisztráció alapjai 96 óra 

Az irodai munka alapdokumentumai. 

Az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos tennivalók. 

Irodai munkafolyamatok szervezése. 

Időbeosztás tervezése, szervezése. 

A saját munka tervezése, a hatáskörbe tartozó munkafolyamatok szervezése. 

Szervezi vezetője időbeosztását. 

Ügyfélkapcsolati feladatok. 

Az ügyfél- és partnerlisták kezelése. 

Hivatalos kapcsolatok koordinálása a külső és belső partnerekkel. 

Az ügyféladatbázis működtetése. 

A szűrőfeladatok szabályai. 

Szűrőfeladatok: az ügyfelek, partnerek rangsorolása. 

A vezető által delegált feladatok ellátása. 

Információs tájékoztató anyagok készítése. 

Információk kérése és továbbítása a munkatársak számára. (információtovábbítás 

formái.) 

Az irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, időmenedzselés, 

konfliktuskezelés). 

Az ellenőrzés, értékelés fázisai (önellenőrzési, ellenőrzési technikák, visszajelzés, 

értékelés). 

Minőségbiztosítási, minőségirányítási előírások alkalmazása. 

 

12.3.2. Iroda tárgyi feltételei, készletgazdálkodás 96 óra 

Javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására. 

Ügyviteli feladatok, jelentések készítése. 

Számítógépes ügyviteli programcsomagok használata. 

Gazdálkodás az irodai készletekkel. 

Szervezeti utasítások  nyilvántartása. 

Eszköznyilvántartások vezetése. 

Javaslattétel a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok és eszközök 

beszerzéséhez. 

Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat. 
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A munkaviszonnyal összefüggő iratok készítése, vezetése (munkaerő-felvétel, 

munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív szerződés, szabadságtervezet). 

 

12.4. A képzési javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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. 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 - 

 

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

e
t 

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 - 
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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  - 

 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

13. Ügyviteli ismeretek tantárgy 128 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyviteli ismeretek elmélet tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék az ügyviteli folyamatokat, átlássák azokat, tisztában legyenek az ügyviteli 

renddel és annak fontosságával. Legyenek képesek adatgyűjtési, adatszolgáltatási és 

adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb 

beszámolók elkészítésére. 

Biztonsággal igazodjanak el az adathalmazokból kiszűrhető információk között, valamint az 

információkat képesek legyenek rendszerezni. Sajátítsák el a biztonságos irat és adatkezelés 

jellemzőit, az irodatechnikai berendezések kezelését. 

 

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. Ügyviteli alapismeretek       32 óra 

Ügyvitel fogalma, területei, ügyviteli alapfogalmak, ügyiratok csoportosítása. 

Ügyvitelszervezés (tartalmi, formai követelmények). 

Ügyviteli folyamat. 

Ügyiratkezelés jogszabályi háttere. 

Ügyviteli bizonylatok fajtái, felhasználási területük. 

Iratkezelési szabályzat, irattári terv. 

Ügyiratkezelés, hivatalos ügyiratok kezelése. 

Ügyiratkezelés szervezete. 

Ügyiratkezelés technológiája (manuális, számítógépes). 

Ügyiratkezelés szakaszai. 

Ügyiratok rendszerezésének szempontjai. 

Minősített adatok fogalma, kezelésének szabályai. 

 



69 
 

13.3.2. Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend, programcsomag    

    32 óra 

Ügyviteli folyamat, ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában. 

Ügyviteli rend kialakítása, szerepe. 

Ügyiratok rendszerezéses, sorrendiség. 

Iratkezelési segédeszközök (irattartók, dossziék, mappák). 

Ügyviteli, ügyiratkezelési, készletgazdálkodási bizonylatok fajtái, felhasználási 

területük. 

Irodai eszközök, készletgazdálkodás nyilvántartása. 

Irodatechnikai eszközök alkalmazása. 

Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalmazása (levélhajtogató, borítékoló, 

bérmentesítő, stb.). 

Ügyviteli programok fajtái és alkalmazása. 

Postázás, postai díjak. 

Bélyegző, bélyegzőhasználat, nyilvántartás, tárolás. 

Irattározás, speciális irattárak (mikrofilm, adattarolók, stb.). 

Iratok selejtezése, selejtezési jegyzőkönyv. 

 

13.3.3. Pénzügyi és számviteli előírások 32 óra 

Bizonylatok fogalma, fajtái. 

Valuta, deviza fogalma, jellemzői. 

Készpénzforgalmi tevékenység fogalma, jellemzői. 

Pénzkímélő eszközök fajtái. 

Fizetési módok jellemzői. 

Pénzügyi tranzakciók fajtái. 

A vállalkozások alapításának, működtetésének adminisztratív feladatai. 

Banki ügyintézés feladatai. 

Adókötelezettséggel járó feladatok. 

Vállalkozásfinanszírozási feladatok. 

Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés. 

Pénzforgalmi nyilvántartások. 

Mérleg jellemzői, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás jellemzői. 

Adó fogalma, fajtái, szerepe. 

Adójogszabályok tartalmi elemei. 

A vállalkozással kapcsolatos pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat. 

Jogszabályok változásai (jogszabályfigyelés). 

Utazási költségelszámolások.  

Kiküldetési rendelvény.  

Számviteli bizonylat fogalma. 

Készpénzfizetési számla kiállításának szabályai. 

Átutalásos számla kiállításának szabályai. 

Visszáru kezelése. 

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatokat kiállítása.  

 

13.3.4. Adózással kapcsolatos kötelezettségek                                                32 óra 

Pénzkezelési szabályzat tartalmi, formai követelményei. 

Általános forgalmi adó. 

Beérkező számlák nyilvántartása. 

Kimenő számlák nyilvántartása. 
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Társasági adó. 

Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése.  

Járulékok nyilvántartása. 

Adózási határidők, bevallások határideje. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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. 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 - 

 

 

 

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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i 

C
so

p
o

rt
- 
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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 - 

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. 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  - 

 

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 

10072-12 azonosító számú 

Rendezvény- és programszervezés 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10072-12 azonosító számú, Rendezvény- és programszervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10072-12 

Rendezvény- és programszervezés 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció alapjai 

Rendezvény és 

program 

dokumentáció a 

gyakorlatban 
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FELADATOK 

Szervezeten belüli rendezvényeket szervez (ünnepség, 

tárgyalás, értekezlet) 
x  x x 

Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, 

tanulmányút) 
x  x x 

Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét x  x x 

Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek 

fogadásához 
x  x  

Szolgáltatásokat rendel a rendezvényekhez x  x  

Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról x  x x 

Kezeli a protokoll adatbázist x  x x 

Megszervezi a reklámajándékozást x  x x 

Biztosítja és kezeli a reprezentációs kellékeket a vendégek 

fogadásához 
x  x x 

Projektköltségvetéshez adatokat szolgáltat x   x 

Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval 

kapcsolatos dokumentumokat 
x  x x 

Koordinálja a rendezvény utómunkálatait x  x x 

Előkészíti vezetője szakmai programjait x  x x 

Előkészíti vezetője hivatalos útjait (szolgálati/cégautó 

biztosítása, szolgáltatások rendelése) 
x x x x 

Költségkalkulációt készít programokhoz x   x 

Rendezvények, programok szervezésekor dokumentumokat 

készít 
x  x x 

Kapcsolatot tart a médiával x x x x 

Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít x x x x 

Sajtótájékoztatót szervez x x x x 

Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz x  x x 

Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot 

készít 
x  x  

A szervezet egyszerűbb közvélemény- és piackutatási, 

felmérési feladataiban részt vesz; kérdőívet szerkeszt 
x  x  

Multimédiás eszközöket használ x x  x 

Munkája során betartja a környezettudatosság szempontjait x    

SZAKMAI ISMERETEK 
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Az etikett és protokoll szabályai az üzleti életben x  x x 

A rendezvények, munkaprogramok fajtái x  x x 

A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai x  x x 

A vendéglátás protokollszabályai x  x x 

Az ajándékozás alkalmai, illemszabályai x  x x 

Kultúraközi kommunikáció x x x x 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, 

mellékszolgáltatásai 
x x x x 

A briefing célja, tartalmi előírásai x x   

A programszervezés fázisai, dokumentumai x x x x 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás x    

Pénzügyi alapműveletek x   x 

A számlakiegyenlítés módjai x  x x 

A PR szerepe a gazdasági életben  x x x 

A PR célja, feladata a reklámajándékozással  x x x 

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban  x x x 

A reklám funkciói  x x x 

A vállalati arculat elemei  x   

A cég bemutatásának módjai  x   

A sajtójog alapjai (etikai kódex, személyiségi jogok, 

adatvédelmi előírások) 
x    

Média eszközei x x x x 

Közvélemény- és piackutatás x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Ügyviteli szoftverek kezelése x  x  

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x 

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás x x x x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 

leütés/perc) 
x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x x x  

Önállóság x x x x 

Terhelhetőség x x   
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x x   

Konfliktusmegoldó készség x x   

Interperszonális rugalmasság x x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x  

Áttekintő képesség x x x x 

Eredményorientáltság x x x x 
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14. Rendezvény és program dokumentáció alapjai tantárgy  96 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A rendezvény és program dokumentáció alapjai elméleti óra célja, hogy a hallgatók az 

alapvető rendezvényszervezési és konferencia - protokoll ismereteket sajátítsák el. Ismerjék 

meg és sajátítsák el a rendezvény szervezés forgatókönyv írását, tudjanak költséget tervezni, 

jártasak legyenek a rendezvény utómunkálataiban is.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi 

fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 

 

14.3.  Témakörök 

 

14.3.1. A Rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai 48 óra 

Az etikett és protokoll szabályai az üzleti életben 

A rendezvények, munkaprogramok fajtái. 

Rendezvény típusai és sajátosságai. 

Rendezvényszervezés fogalma.  

Rendezvényszervezés alapelvei.  

Rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában. 

Rendezvény- és programszervezés fázisai, dokumentumai. 

Rendezvények forgatókönyve. 

A briefing célja tartalmi előírásai. 

A vendéglátás protokollszabályai 

Protokoll adatbázis. 

Képviseleti rendezvények: Kiállítások, bemutatók, fogadások. 

Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, tárgyalás, értekezlet). 

Külső szakmai rendezvények (protokollesemény, tanulmányút). 

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények. 

A helyszín és a környezetet előkészítése a vendégek fogadásához. 

Szolgáltatások rendelése a rendezvényekhez. 

A rendezvény tárgyi feltételeinek biztosítása. 

Multimédás eszközök használata. (projektor, stb.) 

Céges arculatelemek. 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról. 

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a munka során. 

A reklámajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepük. 

A rendezvény utómunkálatai. 

Vezető szakmai programjának előkészítése. 

A vezető hivatalos útjának előkészítése (szolgálati/cégautó biztosítása, szolgáltatások 

rendelése). 

 

14.3.2. A PR szerepe a gazdasági életben, célja, feladata 48 óra 

A marketing alapjai.  

Marketingkommunikációs eszközök fajtái, jellemzőik. 

A marketingmix elemei, eszközei. 

A reklám funkciói. 

A PR szerepe a gazdasági életben. 

A PR célja, feladata.  
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A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Kutatási terv, kutatási jelentés. 

Kérdéstípusok. 

Kérdőívszerkesztés. 

Piackutatási módszerek. (primer, szekunder) 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

  

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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. 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 - 

 

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

e
t 

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. 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  - 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

15. Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban tantárgy 192 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A rendezvény és program dokumentáció gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók képesek 

legyenek a különböző rendezvények megszervezésében közreműködni, majd kellő gyakorlat 

után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. A tanulók képesek legyenek önállóan 

forgatókönyvet készíteni. Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények 

előkészítéséhez, kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Képesek legyenek a 

lebonyolítási ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény értékelésére, a tapasztalatok 

összegzésére. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi 

fejlesztések későbbi időszakában kerül sor. 

 

15.3.  Témakörök 

 

15.3.1. Rendezvények forgatókönyvének elkészítése  96 óra 

Forgatókönyv készítése. 

Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései. 

A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai. 

A rendezvények, munkaprogramok fajtái. 

A programszervezés fázisai, dokumentumai. 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás. 

Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, tárgyalás, értekezlet). 

Külső szakmai rendezvények szervezése (protokollesemény, tanulmányút). 

Kapcsolatottartás a médiával. 

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása. 
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15.3.2. Költségkalkuláció készítés, programokhoz, rendezvényekhez  96 óra 

Projektköltségvetés. 

A projektköltségvetés elemei. 

A projektköltségvetés összeállítása. (Gantt-diagram szerepe) 

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása.  

Költségkalkuláció készítése programokhoz. 

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja. 

Árajánlat készítése, árajánlat kérése. 

Szerződéskötés vállakozásokkal , a szerződéskötés menete. 

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok. 

A számlakiegyenlítés módjai. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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. 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 - 

 

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

e
t 

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  - 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Hivatali kommunikáció magyar és idegen 

nyelven 
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tantárgyai, témakörei 
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Alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait x   x 

Személyi titkári írásbeli feladatokat lát el magyar és egy idegen 

nyelven 
  x x 

Hivatalos levelezést folytat (papíralapú és elektronikus levél)   x x 

Belső iratokat készít, szerkeszt feladatkörébe tartozó 

területeken 
 x  x 

Szerződéseket, megállapodások készít, szerkeszt   x x 

Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít, szerkeszt   x x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a 

nemzetközi protokoll előírásait 
x x x  

Személyi titkári szóbeli kommunikációs feladatokat lát el 

magyar és egy idegen nyelven 
x x x x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket magyar és egy idegen 

nyelven 
 x x x 

Fogadja a titkárság vendégeit magyar és egy idegen nyelven   x x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez magyar és egy 

idegen nyelven 
 x x x 

Rendezvények, programok szervezésekor magyar és egy 

idegen nyelven kommunikál 
  x x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el magyar és egy idegen 

nyelven 
  x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó tám szavak, 

mondatpanelek 
x x x x 

Az üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvények szervezésével 

összefüggő dokumentumok  
x  x x 

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak 

megfelelően 
x  x x 

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x  x x 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai   x x 

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai   x x 

A szervezet bemutatásának módjai   x x 

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, 

termékekkel kapcsolatban 
  x x 

Beszédtechnika és retorika x x x x 

A helyes hangképzés és beszéd technikája; a társalgási stílus x x x  

Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban  x   

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi 

megformálásának módjai, követelményei 
x x   

A telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái x x x x 

Konfliktuskezelési technikák  x x x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái   x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése   x x 

Magyar és idegen nyelvű fogalmazás írásban x x x x 

Idegen nyelvű beszédkészség   x x 

Szervezési feladatok   x x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 

leütés/perc) 
  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x  x x 

Önállóság x x x x 

Döntésképesség x  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság  x x x 

Fogalmazó készség  x x x 

Eredményorientáltság  x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x x 

Eredményorientáltság   x x 

Nyitott hozzáállás  x x x 
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16. Hivatali protokoll ismeretek tantárgy 80 óra 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A hivatali protokoll ismeretek elméleti tantárgy tanításának alapvető célja, hogy 

megismertesse a tanulókkal az alapvető etikett, protokoll és illemszabályokat. A tanulók 

legyenek képesek alkalmazási szinten elsajátítani az üzleti és hivatali protokoll szabályait, 

valamint az eltérő kultúrák sajátosságaiból adódó különbségek jellemzőit. 

 

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. Üzleti kommunikáció szabályai 40óra 

Etikett és protokoll alapismeretek. 

Viselkedés technikák, testbeszéd. 

Névjegyhasználat szabályai. 

Tárgyalástechnikák fajtái, jellemzőik. 

Beszédtechnika és retorika. 

A helyes hangképzés és beszéd technikája; a társalgási stílus. 

Munkahelyi protokoll és a megjelenés-kultúrája. 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai. 

Kellemetlenségek, konfliktusok kezelése, bocsánatkérés. 

Konfliktuskezelési technikák. 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái. 

Munkahelyi rendezvények protokollja. 

Nemzetközi protokoll sajátosságai. 

Eltérő kultúrákból adódó különbségek. 

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatban. 

 

16.3.2. Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban 40 óra 

A kommunikáció fogalma. 

A verbális kommunikáció. 

A nyelv és a beszéd. 

Az artikuláció, hangerő, hanglejtés, hangszín. 

A beszéd sebessége, szünetek típusai. 

A nyelv és az írás. 

A nem verbális kommunikáció. 

Verbális és nem verbális jelek a kommunikációban. 

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, 

követelményei.  

Gesztus, mimika, tekintet. 

A testmozdulatok, a testtartás. 

Személyközi távolságtartás. 

A kulturális jelzések. 

Kommunikációs csatornák. 

Egyirányú kommunikációs helyzetek (előadás, közlés, stb.). 

Kétirányú kommunikáció – visszacsatolás. 
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16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott 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 - 

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 - 

 

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

e
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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. 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  - 
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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  - 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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17. Szakmai idegen nyelvgyakorlat tantárgy 224 óra 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja  

Szakmai idegen nyelv tanításának célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsajátítása, amely 

alkalmassá teszi a hallgatókat külföldi ügyfelekkel a szakmai kommunikációra, levelek 

magyarra fordítására és önálló idegen nyelvű levelek fogalmazására. 

Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, 

hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására. Ismerkedjenk meg a 

hallgatók a gazdasági, ügyviteli élet szókincsével, nyelvhasználatával. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

17.3. Témakörök 

 

17.3.1. Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken 112 óra 

Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása. 

A nyelvi alapkészség megszilárdítása, kommunikációs készség kialakítása.  

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása.  

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei. 

Olvasás, és beszédkészség fejlesztése.  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai. 

 

17.3.2. Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven  

  112 óra 

Ismerkedés, bemutatkozás idegen nyelven. 

Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja.  

Üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvényszervezéssel összefüggő dokumentumok. 

Álláshirdetések, állásinterjúk idegen nyelven. 

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően. 

Íráskészség feladatok – motivációs levél írása. 

Telekommunikációs eszközök.  

Telefonbeszélgetések szabályai. 

Telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái. 

Hivatalos levelek fajtái. 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Szerződések fordítása idegen nyelven. 

Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven. 

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A szervezet bemutatásának módjai. 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 
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17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. 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 - 

 

 

 

 

17.5.2. 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

e
t 

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  - 

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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2.72. 

 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

az 

 

54 345 01  

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

 

valamint a 

XXVI. KERESKEDELEM 

ÁGAZATHOZ 

 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra, előírt tartalom) a Kereskedelem ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen 

vonatkozik: 

 

- 54 341 01 Kereskedő 

- 54 345 01 Logisztikai ügyintéző 

- 52 841 09 Postai üzleti ügyintéző 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

 alapján készült.  

     

IV. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXVI. Kereskedelem 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
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Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

VI. 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 

- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

Nincs 

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

 

Nincs. 

 

VII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. 

A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 

4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai 

szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
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évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-

12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra 

meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő 

száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV 

XXVI. KERESKEDELEM 

ÁGAZATHOZ 

(a szakképzési kerettanterv alapján) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 

ögy 

10. 

ögy 

11. 

ögy 

12. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

0,5+ 

0,5 
          

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.            

A marketing alapjai       1   2  
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10032-12  

Marketing 

Marketing a 

gyakorlatban 
        20  1 

11508-12 

Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, 

elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 

1,5+ 

0,5 
  3   3   3  

Vezetési ismeretek          1  

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 1   1+1   1+1 60  1+1 

11507-12 

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 2   2   1   1  

Áruforgalom 

gyakorlata 
  70   105  1 60  1 

10034-12  

A logisztikai 

ügyintéző feladatai 

Logisztika            

Készletgazdálkodás 

gyakorlat 
           

10035-12 

Szállítás, fuvarozás, 

szállítmányozás 

Szállítmányozási és 

fuvarozási feladatok 

gyakorlat 

           

Nemzetközi 

szállítmányozás, 

fuvarozás 

           

Közlekedés- és 

gazdaságföldrajz 
           

10036-12 Raktározás            
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Termelési és 

nagykereskedelmi 

raktározás 

Raktározás gyakorlata             

összes óra 4+1 1 
70 

5 1+1 
105 

5 2+1 
140 

7 3+1 

összes óra 6 7 8 11 
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 Szakmai vizsgára felkészítő szakasz 13. évfolyam - kifutó 

54 345 01  

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 

ögy 

5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

0,5+ 

0,5 
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    

0,5+ 

0,5 
 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. +2   2  

10032-12  

Marketing 

A marketing alapjai 3     

Marketing a 

gyakorlatban 
 1 20  2 

11508-12 

Az áruforgalom 

tervezése, irányítása, 

elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
11     

Vezetési ismeretek 1     

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 5 80   

11507-12 Áruforgalom 
5,5+ 

0,5 
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Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 

gyakorlata 
 4 60   

10034-12  

A logisztikai 

ügyintéző feladatai 

Logisztika    4  

Készletgazdálkodás 

gyakorlat 
    4 

10035-12 

Szállítás, fuvarozás, 

szállítmányozás 

Szállítmányozási és 

fuvarozási feladatok 

gyakorlat 

    5 

Nemzetközi 

szállítmányozás, 

fuvarozás 

   7  

Közlekedés- és 

gazdaságföldrajz 
   

1,5+ 

0,5 
 

10036-12 

Termelési és 

nagykereskedelmi 

raktározás 

Raktározás    3  

Raktározás gyakorlata      4 

Osztályfőnöki óra +1   +1  

összes óra 21+4 10 
160 

20 15 

összes óra 35 35 
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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

zö
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 
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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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2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra/18 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.7. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

 

1.9. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra/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/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/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/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. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/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 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/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. 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 
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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

e
t 

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 

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
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 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 
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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. 

 

 

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 e-mail cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
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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. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   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  
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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   

 

 

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  

11498-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 

N
y

el
v

ta
n

i 

re
n

d
sz

er
zé

s 
1
 

N
y

el
v

ta
n

i 

re
n

d
sz

er
ez

és
 2

 

N
y
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v

i 

k
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

M
u

n
k

av
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la
ló

i 

sz
ó

k
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cs
 

FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik    x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti 

munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, 

használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai  x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű 

szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések 

megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett 

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  

Deduktív gondolkodás   x  
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4. Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra  

 

3.7. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

3.9. Témakörök 

 

3.3.7. Nyelvtani rendszerezés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú 

során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, 

illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló 

arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban 

legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként 

megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén 

fog megvalósulni. 

 

3.3.8. Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven 

sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 

egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas 

lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 

Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre 

a választ, kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 

arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás 

során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 
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alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon 

felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

3.3.9. Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az 

anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. 

Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

 

3.3.10. Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.10. A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részében digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 
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3.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák. 

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  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
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O
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- 

k
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e
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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  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
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  

10032-12 azonosító számú, 

 

Marketing megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10032-12 azonosító számú, Marketing megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10032-12 Marketing 

A marketing alapjai  
Marketing a 

gyakorlatban 

M
ar

k
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I.
 

FELADATOK 

Feltérképezi a piaci szereplőket   x  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását   x  

A piackutatás lehetséges módjai közül kiválasztja az adott 

feladathoz a legmegfelelőbbet 
x 

 
x  

Egyszerűbb piackutatási folyamatot megtervez és 

lebonyolít, valamint felméri az üzleti 

környezet hatásait 

x  x  

A piac szegmentálásával kapcsolatos feladatokat végez   x  

Felméri a fogyasztói szokásokat, az eredmények alapján 

megteszi a szükséges lépéseket 
x  x  

Javaslatot tesz a célpiacra, a pozícionálás területeire   x  

Figyelemmel kíséri a termék életgörbéjét, az üzlet 

termékkínálatát 
  x  

Alkalmazza az árpolitikában ismert eszközöket   x  

Kiválasztja a beszerzési és értékesítési csatornákat   x  

Kiválasztja a gazdasági lehetőségeinek megfelelő 

hagyományos és eladás helyi 

reklámeszközöket 

   x 

Előkészíti, megtervezi, értékeli a reklámokat, a 

bemutatókat, és az értékesítési akciókat  
 x  x 

Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső 

kommunikációs rendszerét és kultúráját 
 x  x 

Alkalmazza a személyes eladás és a szponzorálás hatékony 

módszereit 
 x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A piac, típusai, szereplői x    

A piackutatás, céljai, módszerei x  x  

A piac elemei, a működési mechanizmusa x    

A piac elemzésének módszerei x    

A piacszegmentálás módszerei x    

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei x  x  

A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja, 

módszerei 
x    

A termék-életgörbe szakaszai x  x  

Az árpolitika, árstratégia és ártaktika, módszerei, eszközei x  x  

A beszerzési és eladási csatornák jelentősége, szereplői x    

A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, 

folyamata 
 x  x 

A reklám- és értékesítési akciók szervezésének 

szempontjai, folyamata 
 x  x 

Az értékesítést ösztönző módszerek  x  x 

A PR alapvető eszközei, funkciói  x  x 

A személyes eladás módszerei  x   

A szponzorálás, célja, fajtái  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

Szakmai olvasott szöveg megértése x x x x 

Szakmai nyelvű íráskészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség   x x 

Rugalmasság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Hatékony kérdezés készsége    x x 

Visszacsatolási készség x x x x 

Fogalmazókészség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság    x x 

Eredményorientáltság x x x x 
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4. A marketing alapjai tantárgy     100 óra / 108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1 A tantárgy tanításának célja 

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, 

helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a marketing 

szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, a marketing 

lényegét, eszközeit. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen, 

közvetett eszközeivel. A tanulók ismerjék meg az imázs fogalmát, fajtáit, szükségességét, a 

vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit.  

 

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 Marketing alapismeretek I.    54 óra / 54 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei. 

A marketing fejlődési szakaszai. 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban. 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban. 

A vállalat mikro- és makrokörnyezetének elemei. 

A piac fogalma, kategóriái. 

A piac szerkezete és piaci formák. 

A piaci szereplők és piactípusok fajtái jellemzői. 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei. 

A fogyasztói magatartás modellje. 

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők. 

Vásárlói magatartás megfigyelése. 

Vásárlói típusok jellemzői. 

Vásárlói típusok megfigyelése. 

Szervezeti vásárlói magatartás. 

A differenciálatlan és a differenciált marketing jellemzői. 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása. 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei. 

Célpiac-választás. 

Pozicionálás. 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja. 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei. 

Adatforrások típusai. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Kutatási terv, kutatási jelentés. 

Kérdéstípusok. 

Kérdőívszerkesztés. 

Primer piackutatási módszerek. 
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Szekunder piackutatási módszerek. 

Termékpolitika és termékfejlesztés. 

A termék fogalma, osztályozása, a termékfejlesztés folyamata. 

Termékpiaci stratégia és azok jelentősége. 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői. 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege. 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek. 

Fedezeti pont. 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció. 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők. 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása. 

A beszerzési és értékesítési csatorna szereplői, funkciói. 

A kereskedelem helye és szerepe a piacgazdaságban. 

A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés. 

A franchise lényege, jellemzői. 

Szolgáltatás marketing (+3P) 

 

4.3.2 Marketingkommunikáció I.    46 óra / 54 óra 

Kommunikációs politika fogalma, jelentősége. 

A kommunikáció fogalma, fajtái. 

A kommunikációs folyamat. 

Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. 

Reklámeszközök fogalma, fajtái. 

Eladásösztönzés fogalma, funkciói. 

SP módszerek. 

Személyes eladás fogalma, jellemzői, előnyei. 

PS területei. 

A kereskedővel/értékesítővel szemben támasztott követelmények, eladási magatartás. 

POS eszközök és alkalmazásuk. 

Akciók szervezése. 

Direkt marketing. 

PR fogalma, jellemzői, területei. 

Belső PR. 

Külső PR. 

Szponzorálás. 

Image lényege, fajtái. 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők. 

Arculat formai és tartalmi elemei. 

Arculattervezés (vállalat, honlap). 

Internet szerepe, a vállalati honlap. 

 

4.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

4.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

4.5.1. 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 - 

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

e
t 

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  - 

 

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 Marketing a gyakorlatban tantárgy 

      32 óra + 20 óra ÖGY / 36 óra + 20 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a marketing alapjainak elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a tanultak 

gyakorlati alkalmazására, ismereteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a 

piackutatás, a kérdőívkészítés és a marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve 

szimulációs környezetben történő gyakorlásával.  

 

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 Marketing alapismeretek II. 

16 óra + 20 óra ÖGY / 18 óra + 20 óra ÖGY 

Piackutatási terv készítése. 

Kérdőívkészítés.  

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen (ÖGY). 

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán. 

Adatfeldolgozás. 

Prezentáció. 

Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése (ÖGY). 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése. 

 

5.3.2 Marketingkommunikáció II.    16 óra / 18 óra 

Reklámeszközök és reklámtípusok. 

PR-eszközök. 

Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése. 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése. 

 

5.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet. 

 

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  - 
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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 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

e
t 

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  - 

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   - 

 

5.6 A tantárgy értékelésének módja 



 

126 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11508-12 azonosító számú, 

 

Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11508-12 azonosító számú, Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 

Vezetési 

ismeretek 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 

A
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FELADATOK 

Meghatározza a profilnak/ hálózat 

jellemzőinek megfelelő termékek körét, 

választékát, mennyiségét  

x       

Megkeresi a lehetséges beszerzési forrásokat 

és kiválasztja az ár-érték arány szempontjából 

a legmegfelelőbbet 

x       

Megrendeli az árut és a pénzügyi-számviteli 

fegyelemnek megfelelő nyomtatványokat 
      x 

Kitölti és vezeti az áruforgalomhoz, 

pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat 
     x  

Megszervezi az áruátvételt x x     x 

Meghatározza a leltáreredményt x     x  

Ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az 

áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét 
x     x x 

Figyelemmel kíséri a kötelezettségeket, 

követeléseket 
 x     x 

Kiállítja a pénzügyi tranzakciókhoz 

kapcsolódó bizonylatokat 
 x    x  

Vezeti a számla- és áfa nyilvántartásokat  x      

Kialakítja a fogyasztói árat x       

Következtetéseket von le a fogyasztói 

szokások gyakorlati tapasztalataiból 
x       

Koordinálja és ellenőrzi a 

kereskedelmi/gazdálkodó egység 

tevékenységét 

x    x   

Megtervezi a várható bevételt és kiadásokat  x     x 

Gazdálkodik a készlettel  x     x 

Következtetéseket von le a gazdálkodásra 

vonatkozóan a könyveléstől kapott 

információk és/vagy az általa végzett alapvető 

gazdasági számítások elvégzése után 

 x    x x 

Prognosztizálja a kereslet-kínálat alakulását x       

SZAKMAI ISMERETEK 

Az áruforgalmi folyamat szakaszai  x       

A beszerzendő termékkör meghatározásának 

szempontjai  
x       

A beszerzési források kiválasztásának 

szempontjai 
x       
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A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, 

előírások 
x       

Az árurendelés módjai és befolyásoló tényezői  x       

A kommunikációs eszközök, fénymásolók 

használati módja 
  x     

A számítógépek és perifériáik használata   x     

Hibás teljesítésből adódó vezetői feladatok, 

jegyzőkönyvek tartalma  
  x     

A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető 

szabályai 
  x     

Az ellenérték kiegyenlítéséhez kapcsolódó 

bizonylatok tartalma 
     x  

Banki tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatok 

fajtái, tartalma 
 x    x  

Számla- és áfa nyilvántartások tartalma  x      

Készletgazdálkodás, mutatószámai, 

értelmezésük, hatása az eredményre 
x      x 

Az áruforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok, 

és kitöltésük szabályai 
 x    x  

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, 

kitöltésének szabályai 
 x    x  

Leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, 

leltáreredmény megállapítása 
 x    x  

Az árkialakítás szabályai, árképzés x       

A várható bevétel és költségek tervezésének 

módszerei  
 x     x 

Költségek fajtái, nagyságát meghatározó 

tényezők 
 x     x 

Költséggazdálkodás mutatói  x     x 

Az eredmény keletkezésének folyamata   x    x x 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők   x    x x 

A legfontosabb adónemek   x    x x 

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok 

fajtái, kitöltésük szabályai 
     x  

 

 
A forgalom-alakulás, a gazdálkodás 

értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai 

elemzési módszerek  

 x     x 

A kiszámított/könyvelőtől kapott adatok 

értelmezése, értékelése, felhasználása a 

döntésekben 

 x     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai számolási készség X X    X X 

Szakmai nyelvű íráskészség X X x X X X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X x X X X X 

Információforrások keresése és kezelése X X x X X x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság X X x X X X X 

Precizitás X X x X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tömör fogalmazás készsége x x x X X X X 

Motiváló készség    X X   

Kommunikációs rugalmasság X X x X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Következtetési képesség X X  X X X X 

Problémaelemzés, feltárás X   X X X X 
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6 Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgy    384 óra / 396 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1 A tantárgy tanításának célja 

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók képesek 

legyenek meghatározni a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/nyomtatvány mennyiségét és 

választékát. Tudják kiválasztani a számukra legkedvezőbb beszerzési forrásokat és megkötni a 

szerződést, valamint megrendelni az árut. Legyenek képesek ellenőrizni a számlát, kiegyenlíteni 

az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét, tudjanak gazdálkodni a készlettel, kialakítani 

a fogyasztói árat és banki tranzakciókat végezni. Igazodjanak el az adózás rendszerében. 

Statisztikai módszerek segítségével legyenek képesek elemezni a kereskedelmi/gazdálkodó 

vállalat gazdasági tevékenységét, legyenek tisztában a fontosabb költség, bevétel, profit 

kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni gazdálkodására 

vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általuk végzett alapvető gazdasági 

számítások elvégzése után. Tudjanak az áruforgalomhoz, pénzkezeléshez, pénzügyi 

tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatokat kitölteni. Ismerkedjenek meg az üzleti levelezés 

alapjaival. 

 

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 Az áruforgalom tervezése     110 óra / 110 óra 

Az áruforgalmi folyamat szakaszai. 

A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában. 

A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának 

szempontjai. 

A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. 

A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása. 

A szerződések fajtái. 

A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások. 

Az árurendelés módjai, az árurendelést befolyásoló tényezők. 

Az árurendelés eszközei. 

Árurendelés készítése. 

Készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása a gazdálkodás eredményére. 

A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő szempontok. 

Készlet nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe. 

A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási sebesség, 

készletvonzat. 

Feladatok készletgazdálkodásra. 

A leltár fogalma, fajtái. 

A leltár eredmény megállapítása. 

Feladatok leltár eredmény megállapítására. 

Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, választékának, 

árfekvésének meghatározása. 

Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak kialakításánál. 

Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere. 



 

132 
 

Fogyasztói ár kialakítása, az árak felépítése. 

Feladatok árképzésre. 

 

6.3.2 Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése 258 óra / 270 óra 

Az adózás fogalma, az adó fajtái. 

Az adóztatás általános jellemzői (funkciói, alapelvei, fogalmak). 

A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek és járulékok jellemzői (áfa, 

társasági adó, SZJA, munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékok), bevallásuk, 

befizetésük, nyilvántartásuk. 

A forgalom, az árbevétel meghatározása. 

A forgalom nagyságának, szerkezetének elemzése. 

A kereskedelmi/gazdálkodó egységekben hozott áruforgalmi döntések hatása a vállalkozás 

bevételeire és ráfordításaira. 

Statisztikai elemzési módszerek. 

Tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus viszonyszámok, megoszlási viszonyszámok. 

Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése. 

A forgalomalakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési 

módszerek. 

Következtetések levonása a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott 

információk és a gazdasági számítások elvégzése után. 

Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat fogalma, jelentősége. 

A készlettartás hatása az eredményre. 

A forgalomalakulás és a készletgazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai 

elemzési módszerek. 

Áruforgalmi mérlegsor. 

Leltáreredmény megállapítása. 

A költség fogalma, a költségek összetétele, csoportosítása, az egyes költségnemek tartalma. 

A költségekre ható tényezők. 

Az élőmunka fogalma, létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók. 

Bérgazdálkodás, bérezési mutatók. 

A forgalom alakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, a vállalkozás eredményességére 

való hatása. 

A létszám és bérgazdálkodás elemzése és tervezése a használt mutatószámok segítségével. 

Az eredmény keletkezésének folyamata. 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők. 

Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez használt statisztikai mutatószámok. 

Az eredmény nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése. 

Következtetések levonása a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott információk 

és a gazdasági számítások elvégzése után. 

Eredmény kimutatások elemzése. 

Az eredmény adózása és felhasználása. 

 

6.3.3 Üzleti levelezés      16 óra / 16 óra 

Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése. 

Számítógépek és perifériáik. 

Fénymásoló. 

Telefon, telefax. 

Diktafon. 

Iratmegsemmisítő. 

Iratkötő, spirálozó készülék. 
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Irodatechnikai készülékek kezelése. 

Iratkezelés. 

Az iratkezelés szervezete. 

Az iratkezeléshez használt eszközök. 

Postabontás. 

Az iratok iktatása. 

Az iratok tárolása. 

Az iratok megőrzése. 

Iratok selejtezésére vonatkozó szabályok alkalmazása. 

Az üzleti levelezés. 

Az üzleti levelek formai követelményei (a levelek fejrésze, főrésze, zárórésze). 

Arculati elemek a levelezésben (vállalati arculat). 

Az üzleti levelek tartalmi elemei. 

Levélfajták (szerződést előkészítő levelek, a szerződés teljesítési szakaszában előforduló 

levelek, a szerződés megszegésével kapcsolatos levelek). 

Ajánlatkérés, ajánlatmegrendelés, megrendelés visszaigazolás, szállítás, értesítés, 

reklamáció, fizetési felszólítás. 

Önálló fogalmazás, üzleti levél szerkesztése, készítése. 

A kereskedelmi/gazdálkodó egység működésével kapcsolatos dokumentáció. 

Jegyzőkönyv formai elemei. 

Jegyzőkönyv szerkezeti elemei. 

Jegyzőkönyv szerkesztésének követelményei. 

A telefonálás illemszabályai. 

 

6.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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. 
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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  - 

 

6.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7 Vezetési ismeretek tantárgy            32 óra / 36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerkedjenek meg a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a vezetéselméletekből 

származó vezetési módszerekkel. Tudjanak párhuzamot vonni a modellek és a gyakorlati 

munkahelyükről szerzett tapasztalatok között. A vezetési ismeretek elmélete mellett 

ismerkedjenek meg az üzleti életben gyakori szerepekkel, viselkedési formákkal, és a munkajog 

alapvető szabályaival. Legyenek képesek egy kereskedelmi/gazdálkodó vállalat 

munkafolyamatainak feltérképezésére és az ehhez kapcsolódó hatékony munkaerő 

gazdálkodásra. 

 

7.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra 

épül. 
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7.3 Témakörök 

  

7.3.1 Vezetési alapismeretek I.     16 óra / 18 óra 

Vezetés fogalma, funkciói. 

Vezetési módszerek. 

Az üzleti tárgyalás megtervezése, lebonyolítása. 

Az üzleti élet protokoll szabályai. 

Alapvető munkajogi ismeretek. 

 

7.3.2 Vezetési alapismeretek II.     16 óra / 18 óra 

Munkaerő-tervezés, felvétel. 

Atipikus foglalkoztatási formák. 

Munkakörelemzés, munkaköri leírás. 

Toborzás, kiválasztás. 

A munkaerő megtartása. 

Munkacsoportok – csoportmunka. 

A motiváció. 

Teljesítménymenedzsment. 

Képzés, fejlesztés. 

Elbocsátás. 

 

7.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

7.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

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 - 
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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) 
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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. 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  - 

 

7.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

8 Üzleti tevékenység a gyakorlatban tantárgy 

140 óra + 60 óra ÖGY / 180 óra + 80 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanulók az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tárgyban elméleti felkészítést kapnak az 

áruforgalomhoz kapcsolódó tervezési, irányítási és elemzési feladatokból. Emellett kiemelten 

fontos, hogy a tanulók az elmélethez kapcsolódóan képesek legyenek az adózáshoz, a 

készletezéshez, a forgalomhoz, a költségekhez és az eredményhez kapcsolódó számítási 

feladatok szakszerű elvégzésére, illetve kimutatások, elemzések készítésére és mutatók 

meghatározására, értelmezésére és a pénzforgalomhoz és áruforgalomhoz kapcsolódó 
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bizonylatok kitöltésére. 

 

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 Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban I.  

72 óra / 72 óra 

Bizonylatkitöltés 

Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta, készpénzfizetési 

számla, számla, átutalási megbízás.  

Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: árumegrendelés bizonylata, 

szállítólevél, áruforgalmi jelentés, leltárfelvételi jegy, leltárfelvételi ív, jótállási 

jegy. 

Gyakorló feladatok az ÁFA számítására. 

Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó számításra. 

 

8.3.2 Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban II.  

68 óra + 60 óra ÖGY / 108 óra + 80 óra ÖGY 

Gyakorló feladatok a bér járulékainak számítására. 

Gyakorló feladatok a társasági adó elszámolására. 

Bizonylatkitöltés gazdálkodó szervezetnél (ÖGY). 

Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére. 

Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY). 

Gyakorló feladatok a készlet elemzésére. 

Készletek elemzése a gyakorlatban (ÖGY). 

Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés 

alakulásáról. 

Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére. 

Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY). 

Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére. 

Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY). 

A mutatók értelmezése, elemzések készítése 

 

8.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 

 

8.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

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. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 
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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 - 

 

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) 
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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. 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   - 
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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 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 
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II
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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 vagyonvédelmi 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 

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 
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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 

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 
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9. Áruforgalom tantárgy      194 óra / 198 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1.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-, tűz-, 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. 

 

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. Általános áruismeret alkalmazása   72 óra / 72 óra 

Árurendszerek 

Az árurendszerezés feladata, hagyományos árurendszerek. 

Kódtípusú árurendszerek lényege, alkalmazásuk területei, előnyei (EAN, EAN 128, 

TESZOR, VTSZ). 

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). 

 

9.3.2. Áruforgalmi tevékenységek    122 óra / 126 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének 
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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 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 
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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. 

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. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 
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9.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 

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. 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 - 

 

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

e
t 

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  - 
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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. 

 

 

10. Áruforgalom gyakorlata tantárgy 

68 óra + 235 óra ÖGY / 144 óra + 60 óra ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. 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. 

 

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. Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata I. 175 óra ÖGY / 54 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. 

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 
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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. 

 

10.3.2. Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata II. 

68 óra + 60 óra ÖGY / 90 óra + 60 óra ÖGY* 

Készletezés. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árumozgató gépek, eszközök. 

Árumozgató gépek, eszközök kezelésének szabályai (ÖGY). 

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény 

megállapítása.  

Leltározás a gyakorlatban (ÖGY). 

Az áruk eladásra történő előkészítése (ÖGY). 

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése (ÖGY). 

A kereskedelmi/gazdálkodó egység által előrecsomagolt árukra tájékoztató 

címkék készítése, elhelyezése a termékeken (ÖGY). 

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár feltüntetése. 

Ajándékcsomag és/vagy díszcsomagolás készítése (ÖGY). 

Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

Értékesítés. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása 

(ÖGY). 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezet 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

 
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. 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 - 
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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
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C
so

p
o

rt
- 

b
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n
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s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
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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. 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   - 

 

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 logisztikai ügyintéző feladatai 
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A 10034-12 azonosító számú, A logisztikai ügyintéző feladatai  megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10034-12 

A logisztikai ügyintéző feladatai 

Logisztika 

 

Készletgazdálkodás 

gyakorlat  
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FELADATOK  

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok 

tervezésére, lebonyolítására, fejlesztésére vonatkozóan 
x x x x x x 

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló információs 

rendszert működtet, informatikai eszközöket kezel 
x x x x x x 

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét x x x    

Napi, heti, havi jelentést készít   x  x x 

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet x  x  x x 

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi   x x x x 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal  x x x  x 

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a 

logisztikai/termelési igények alapján 
  x x x x 

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le    x  x 

Beszállítókat minősít  x x x  x 

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el  x  x x x 

"Leanproduction" rendszernek megfelelően végzi 

tevékenységeit 
x x x  x  

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja és 

ellenőrzi 
x x x x x x 

Logisztikai normatívákat mér és elemez x x x x x x 

"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet  x x x x  

Készletelemzést végez  x x   x 

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat szervez x x x   x 

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó 

szabályozások előírásait 
x x x x  x 

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra vonatkozó 

információkat 
x   x   

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat   x x   

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat  x  x  x 

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel 

kapcsolatos ügyeket intéz 
x  x    

Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz  x x    

Reklamációs ügyeket intéz  x x    

SZAKMAI ISMERETEK 

Logisztikai alapfogalmak x      

A makro logisztika elemei x      

A vállalati logisztikai rendszer felépítése x x     

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk x x     

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek  x x x x  

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői x  x x   
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A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső 

vevők) 
x  x x   

A logisztikai információs rendszer x x x x x x 

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai    x x x  

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői   x x x  

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség   x x   

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői x x  x x  

Az áruátvétel menete, bizonylatolása    x x  

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei   x  x x 

Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP és 

MRPII) 
  x  x x 

A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer x x x  x  

Elosztástervezés (DRP)      x 

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik   x   x 

Készletezési modellek   x   x 

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság 

meghatározása 
  x x  x 

A készletgazdálkodás főbb mutatói   x   x 

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, 

gyakorisága 
x   x   

A logisztikai kontrolling feladatai   x    

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata     x   

Az értékesítési csatornák jellemzői x   x  x 

A veszélyes áruk tulajdonságai x x  x  x 

A veszélyes áruk osztályozása x x  x  x 

A veszélyes áruk okmányai x x  x  x 

A veszélyes áruk csomagolása x   x  x 

A veszélyes áruk jelölései x   x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai olvasott szöveg megértése x   x x x 

Információforrások kezelése x    x x 

Szakmai nyelvű íráskészség x   x x x 

Értékelési, elemzési készség x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kommunikáció (szövegértés/szövegalkotás) x  x   x 

Vállalkozói kompetencia x  x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kooperativitás (csapatszellem)  x  x x  x 

Kreativitás x  x x  x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás  x  x   x 

Digitális kompetencia x x x x x x 
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11. A logisztikai tantárgy        128 óra  

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztika tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

logisztika folyamatrendszereit és működtetni tudják azokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra 

vonatkozó előírásokat és legyenek képesek biztonsággal alkalmazni azokat, működjenek együtt 

a hatósággal. Cél az is, hogy a tanulók elsajátítsák a logisztikai controllingot. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, 

matematika közismereti tárgyak tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés 

feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmaira épül.  

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Logisztika célja, feladatai, elemei     32 óra  

A logisztika fogalma. 

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk. 

Szállítmányozás lényege, elemei. 

Fuvarozási módok fajtái, csoportosítása. 

A közúti, vízi, vasúti és légi szállítás főbb vonalai.  

Az egyes áruszállítási módok jellemzői, előnyei és hátrányai. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei. 

Az árutovábbítási technológia jellemzői. 

Belföldi és nemzetközi szállítások előkészítése. 

A vállalati logisztikai rendszerek működésének alapelvei. 

A logisztikai információs rendszer. 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői. 

Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai moduljainak kezelése. 

ADR, RID, IMDG/IMCO előírások. 

A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. 

A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. 

A veszélyes áruk szállításánál alkalmazott belföldi és külföldi útiokmányok és utasítások 

megismerése, kezelése, kitöltése. 

A veszélyes áruk szállításának nemzetközi és belföldi előírásai. 

A veszélyes anyagokat szállító vállalat tevékenysége. 

A veszélyes anyagot szállító járművekre vonatkozó előírások. 

A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a helytelen 

kezelés következményei. 

 

11.3.2. Logisztikai költségeket befolyásoló tényezők   64 óra 

Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai. 

A vállalat értékesítési rendszerének elemzése, ellenőrzése. 

Különböző logisztikai költségelemek ismerete, elemzése. 

Rendelési költségek. 

Be- és kiszállítási költségek. 

Üzemen belüli szállítási költségek. 

Csomagolási költségek. 

Egységrakomány – képzési költségek. 

Biztonsági készletek.  
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A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. 

Készletelemzés. 

Adatszolgáltatás a termelési tevékenységhez. 

Termelési tervek készítése. 

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei. 

Anyagszükséglet-számítás. 

Az árkalkuláció, a díjszámítás elvei. 

Optimális fuvarozási mód kiválasztása. 

Szállító-értékelési eljárások. 

Szállítók minősítése. 

Szállítástervezés. 

„Aftersale” vevőkapcsolatok működtetése. 

Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és adás szabályai. 

Árajánlat értékelésének szempontjai. 

Fizetési módok és jellemzőik. 

 

11.3.3. Logisztikai kontrolling       32 óra 

A kontrolling fogalma, folyamata. 

Költségek kalkulációja tarifatáblázatok alapján. 

Az ellenőrzés feladata, célja. 

Költséghatékonysági számítások. 

Rendelésfeladás és –feldolgozás. 

Áru-azonosítási és -nyomonkövetési rendszerek. 

Korszerű csomagolás és raktározás technikák. 

Hatékony logisztikai tervezési és technológiai módszerek alkalmazása. 

Logisztikai normatívák mérése, elemzése. 

A racionális szállítási lánc megtervezése, irányítása. 

Költségszámításokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése. 

Veszélyes árura vonatkozó nyilvántartások.  

A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. 

A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a 

helytelen kezelés következményei. 

Napi, heti, havi jelentéskészítés.  

Anyagszükséglet-számítás. 

Gazdaságos minimum rendelési tételnagyság. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, számítástechnika terem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

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 *   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * *  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * *  - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * *  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
*   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * *  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 *  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 *  - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 *  - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat  *  - 

4.5. Csoportos versenyjáték  *  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében    - 

5.1. Műveletek gyakorlása * * * - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
* * * - 

 

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 * * * - 

1.2. elbeszélés *   - 

1.3. kiselőadás * *  - 

1.4. megbeszélés  * * - 
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1.5. szemléltetés * *  - 

1.6. kooperatív tanulás* * * * - 

1.7. szimuláció * *  - 

1.8. házi feladat * * * - 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

12. Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy     128 óra  

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A készletgazdálkodás tantárgy alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző 

logisztikai információs rendszereket, gyakorlati szinten sajátítsák el a rendelési és 

feldolgozási rendszerek működtetését. Legyenek képesek tervezni és szervezni a termelési és 

számítási feladatokat, biztonsággal legyenek képesek alkalmazni a készletelemzést és ez 

alapján használni a vállalat beszerzési és értékesítési csatornáit. 

 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, 

matematika közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként 

megjelölt közismereti és szakmai tartalmaira épül.  

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. A beszerzési folyamat fázisai, jellemzői    32 óra  

Kapcsolattartás a beszállítókkal. 

A készlet fogalma, fajtái. 

Készletelemzés és formái. 

Készletezés, készlettartás és készletutánpótlás költségei. 

Beszerzési eljárások. 

A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. 

A megrendelés módjai. 

Optimális tétel nagyság meghatározása (rendelés, tárolás, kiszállítás). 

Bejövő megrendelések teljesítési feltételei. 

Az aktuális beszerzések sorrendjének, időrendjének meghatározása. 

A rendelés-feldolgozás folyamata. 

Áruátvétel menete. 

Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumok és kezelésük. 

Szállítóértékelési eljárások. 

Megrendelések teljesítésének ellenőrzése. 

Vevőkapcsolati rendszerek. 

Termelés és szállítástervezés. 

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai. 

Reklamációs ügyintézés. 

Veszélyes árukkal kapcsolatos tevékenységek (rendelésfeladás, osztályozás, kezelés, 

okmányok, jelölések, nyilvántartás). 

ADR előírások. 

E-kereskedelem. 
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12.3.2. Anyagszükséglet-számítás és erőforrás-tervezés   48 óra  

Az anyagszükséglet-számítás lényege. 

A készletek volumene és összetétele közötti kapcsolat. 

A logisztikai normatívák mérése és elemzése. 

Disztribúciós struktúrák anyagigénye. 

Erőforrás-tervezés (MRPI és MRPII). 

Termelő erőforrás-szükséglet. 

JIT (Just in Time) elvének érvényesítése. 

„Leanproduction” rendszer. 

Termelési ütemterv. 

Kapacitástervezés. 

A termeléstervezés elvei. 

Termelés- és szállítástervezési feladatok. 

Rendelésfeladás és –feldolgozási rendszer. 

Áruazonosítás és az áru nyomonkövetése. 

Anyagnormák a termelési programok figyelembe vételével. 

Technológiai anyagnormák. 

 

12.3.3. A készletgazdálkodás főbb mutatói     48 óra  

A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. 

Készletezési modellek. 

Készletgazdálkodási mutatók. 

Forgási sebesség. 

Készletrugalmasság. 

Készletkövetés. 

A készletnyilvántartás módjai. 

A készletnyilvántartás bizonylatai. 

A készletek és tároló helyek nyilvántartása. 

A készletgazdálkodás költségtényezői. 

A készlethatékonysági mutatók. 

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai. 

Minőségbiztosítás alkalmazása. 

Elosztás-tervezés (DRP). 

Hatékony készletterítés. 

A kiszolgálás színvonalának mérése. 

Veszteségi hányad, értékcsökkenési és leértékelési mutatók. 

Veszélyes áruk tárolásának szabályai. 

Veszélyes áruk készletezésével kapcsolatos speciális feladatok. 

 
12.4. A képzési helyszín jellege 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezet 
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12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. 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

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

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 *   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * *  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * *  - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * *  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
* *  - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * *  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 *  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 *  - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 *  - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat  *  - 

4.5. Csoportos versenyjáték  *  - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében    - 

5.1. Műveletek gyakorlása * * * - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
* * * - 
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12.5.2. 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 * * * - 

1.2. Kiselőadás * *  - 

1.3. Megbeszélés  * * - 

1.4. Szemléltetés * *  - 

1.5. Házi feladat * * * - 

 

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 

10035-12 azonosító számú 

 

A szállítás, fuvarozás, szállítmányozás  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10035-12 azonosító számú, Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10035-12 Nemzetközi 

szállítmányozás, 

fuvarozás  

Szállítmányozási és 

fuvarozási feladatok Közlekedés- és 

gazdaságföldrajz  
Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás gyakorlat  
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FELADATOK   

Az árutovábbítással kapcsolatos előkészítő, tervező 

feladatokat végez 
x     x x x       

Árutovábbítási rendszert és eszközöket választ ki       x x         

Az INCOTERMS klauzulákból adott feladat 

lebonyolítására vonatkozó részfeladatokat határoz 

meg 

x     x           

Gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat 

(közúti, vasúti, légi, tengeri, folyami és kombinált) 

szervez 

  x   x           

Megfelelő árutovábbítási útvonalról dönt 

közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei, 

valamint a feladat jellege alapján 

            x x   

Az árueljuttatási folyamaton belül az áruk tárolását, 

raktározását, be- és kitárolását, átrakodását 

szervezi 

  x   x           

Árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési 

feladatokat végez 
x     x           

Kapcsolatot tart az alvállalkozókkal, partnerekkel x     x x x       

Fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos 

árképzést és díjszámítást végez  
x   x x x x       
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Fuvardíjjal és a szállítmányozási jutalékkal 

kapcsolatos teendőket lát el 
  x x x x         

Árutovábbítással, fuvarozásával kapcsolatos 

feladatokat hajt végre 
x x   x           

Nemzetközi szállítmánybiztosítási ügyet intéz   x               

Nemzetközi árutovábbítással kapcsolatos 

adminisztrációs és elemzési feladatokat lát el 
x x x             

Intézi az árutovábbítás rendkívüli eseményeinek 

ügyeit 
  x   x           

Szállítmányozáshoz, fuvarozáshoz kapcsolódó 

okmányokat készít el, tölt ki, állít össze  
x   x x x x       

Okmányok elektronikus úton történő 

továbbításához szükséges eszközöket használ 
    x   x x       

SZAKMAI ISMERETEK  

INCOTERMS klauzulák x     x           

A klauzulák rendszerezése költség és 

kockázatvállalás helye szerint 
x x   x x x       

Az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági 

engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák, 

stb.) 

x x       x       

Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az ügylet 

jellege szerint 
x x   x           

Akkreditívek a szállítmányozásban x x   x   x       

Az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési 

szabályok, dokumentumok 
x x   x x         

Az árufuvarozás előkészítésének, végrehajtásának 

folyamata, dokumentumai 
x x   x   x       

A szállítmány fuvarozási károk elleni 

biztosításának lehetőségei 
    x x           

A fuvarozási eszköz és az áru kölcsönös 

megfelelésének szempontjai 
    x x           

Az ellenérték beérkezésével kapcsolatos 

folyamatok, dokumentumok 
x x x x   x       

A közúti, vasúti, vízi és légi szállítmányozás, 

fuvarozás jellemzői 
    x x           

A kombinált szállítmányozás, fuvarozás jellemzői   x x x           

A gyűjtőszállítmányozás, fuvarozás jellemzői x x x x           
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Közlekedés- és gazdaságföldrajz             x x x 

A nemzetközi közúti, vasúti, vízi (folyami, tengeri) 

és légi fuvarozás szabályozása 
x  x x x x         

Díjszámítás elemei a nemzetközi közúti, vasúti, 

vízi (folyami, tengeri) fuvarozásban 
x x x x x         

A CMR tartalma, minimális tartalmi 

követelményei 
x x x x x x       

CIM- fuvarlevél tartalma x x x x x x       

A SZMGSZ-fuvarlevél tartalma  x x x x x x       

A tengeri fuvarozás okmányai x x x x x x       

A kombinált fuvarozások szerepe, alkalmazása, 

fuvarokmányai 
x x x x x x       

Szállítmányozói gyűjtőforgalom szerepe, 

megvalósítása 
x x x x x x       

A nemzetközi szállítmány-biztosítások módjai, 

egyes fuvarlevelek biztosítási fedezetei 
x x x x   x       

FIATA-okmányok kitöltése, alkalmazása x x x x x x       

Eredetigazoló okmányok fajtái x x x x x x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x   x   

Szakmai nyelvű íráskészség x x x x x x   x   

Értékelési, elemzési készség x x x x x x x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Kommunikáció (szövegértés /szövegalkotás)  x x x x x x x x x 

Intuitivitás x x x x   x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kreativitás    x x x x   x x x 

Kooperativitás   x x x x   x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Problémamegoldás   x x x x   x x x 

Konszenzuskészség   x x x x   x x x 
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13. Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás tantárgy   240 óra  

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás tantárgy alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a 

szállítmányozással kapcsolatos árképzést, ismerjék meg a különböző díjszámítási módokat, 

valamint a jutalékszámítás menetét. Legyenek képesek a szállítmányozáshoz kapcsolódó 

okmányokat kitölteni, értelmezni, egy adott útvonalra összeállítani. Biztonsággal alkalmazzák 

az árutovábbításra vonatkozó elemzési mutatókat.    

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, matematika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalmaira épül.  

 

13.3. Témakörök 

 

13.3.1. INCOTERMS klauzulák rendszerezése költség és kockázatvállalás szerint  

        32 óra 

Külkereskedelmi ügylet, az ügylet szakaszai 

Előkészítő szakasz feladatai 

Külkereskedelmi szerződés, adatai 

Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának feladatai, kiemelten a fuvarozást, 

szállítmányozást, raktározást 

A külkereskedelmi szerződés adatai alapján kapcsolódás a fuvarozáshoz, 

szállítmányozáshoz, ennek alapján a fuvarozó, szállítmányozó feladatainak meghatározása. 

Szokások, szokványok a nemzetközi kereskedelemben. 

INCOTERMS szerepe, értelmezése a külkereskedelmi szerződésben. 

Külkereskedelmi szerződésben meghatározott paritás alapján a fuvarozó szállítmányozó 

feladatai. 

INC 2000, INC 2010. 

Fuvarparitás, teljesítési hely. 

Paritások csoportosítása különböző szempontok alapján. 

Csak tengeri és folyami fuvarozásokra alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve fuvarozó, 

szállítmányozó feladatai. 

Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve a fuvarozó, 

szállítmányozó feladatai. 

Kiegészítő paritások és kapcsolatuk a paritásokkal. 

Eladó kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. 

Vevő kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. 

Az eladó és a vevő értesítési kötelezettségei a paritásonként. 

 

13.3.2. A nemzetközi fuvarozás szabályozása, okmányai  144 óra 

Rektapapírok, ipso jure papírok fajtái. 

Szállítmányozási megbízás tartalma, formája, adatai.  

Export tengerentúli szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. 

Export szárazföldi szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. 

Import szárazföldi tengeri szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. 

FIATA okmányok használatának jelentősége. 

Árut megtestesítő értékpapír jellegű FIATA okmányok /FIATA FCT, FIATA B/L/ adatai. 
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Tényt, jogosultságot igazoló FIATA okmányok /FIATA FCR, FIATA FWR, FIATA SDT, 

FFI 

Fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények fuvarozási módonként. 

Nemzetközi fuvarjogi egyezményekben meghatározott nemzetközi fuvarokmányok. 

Nemzetközi fuvar okmányok csoportosítása értékpapír jellegű okmányok, illetve tényt 

jogosultságot igazoló okmányok. 

CÍM vasúti fuvarlevél adatai, formai követelmények. 

SZMGSZ fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

CMR közúti fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

Légi fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

B/L alkalmazása, adatai formai követelmények. 

D/O alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

Fuvarlevelek kitöltésének szabályai. 

Folyami rakjegy, folyami fuvarlevél alkalmazásai, adatai, formai követelmények. 

Kombinált fuvarozás okmányai. 

 

13.3.3. Díjszámítás elemei, szállítmánybiztosítások    64 óra 

Ajánlatok fajtái, tartalmi kellékei, értékelésének szempontjai. 

Kalkulációk kiindulópontja (vevő, eladó oldaláról). 

Export árkalkuláció készítés. 

Több beérkezett ajánlat közötti választás szempontjai. 

Gyakorlati példa alapján a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb kiválasztása. 

Ajánlat, megrendelés alapján a fuvar díjszámítás elemei, fuvardíjak meghatározása on-line 

módon kikeresett díjtételek alapján. 

Árkockázat kivédésének lehetséges formái. 

Árkockázat kivédése nemzetközi fizetési mód megválasztásával. 

Árkockázat kivédése nemzetközi fuvarokmányokkal. 

A biztosítás fix és változó elemei. 

A szállítmánybiztosítás elemei. 

Nemzetközi egyezmények a szállítmánybiztosításra vonatkozóan. 

 

 

13.4. A képzési helyszín jellege 

Tanterem, számítógépterem  

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. 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
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C
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

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 * *  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * *  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * *  - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * *  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
*   - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * *  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
* * * - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
* * * - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
* * * - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat * * * - 

 

13.5.2. 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 * * * - 

1.2. kooperatív tanulás * * * - 

1.3. szimuláció * * * - 

1.4. házi feladat * * * - 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

14. Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat tantárgy   160 óra  

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A szállítmányozási és fuvarozási feladatok tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a 

kereskedelmi feladatok ellátásához szükséges feltételeket, ezen belül a termelőhelyektől a 
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fogyasztási pontokig ívelő áruáramlás megszervezésének lehetőségeit. Az itt elsajátított 

ismeretek alapján a hallgatók képesek lesznek a vállalatok szállítási feladatainak 

megszervezésére és irányítására, képesek lehetnek a fuvarozással kapcsolatos együttműködési 

feladatok ellátására. A tantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák az INCOTERMS használatát, 

alkalmazási sajátosságait. Ismerjék meg a gyűjtőforgalom menetét, és biztonsággal legyenek 

képesek kiválasztani a megfelelő fuvarozási módot. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, matematika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalmaira épül.  

 

14.3. Témakörök 

 

14.3.1. Az árutovábbítási rendszerek és eszközök, üzletkötési feladatok 

sajátosságai         32 óra  

Fuvarozási módok sajátosságai. 

INCOTERMS klauzulák tartalma, jellemzői, sajátosságai. 

A fuvarozó feladatai a különböző paritásokon megkötött szerződések alapján. 

Csak vízi fuvarozási módoknál használatos paritások. 

Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritások 

Gyűjtőfuvarozás jellemzői. 

Gyűjtőfuvarozás okmányai. 

Árukockázati tényezők. 

Árutovábbítási rendszerek. 

Vasúti, közúti, légi, tengeri árufuvarozás jellemzői. 

Tengeri kikötői szokványok. 

Folyami árufuvarozás jellemzői. Folyami kikötői szokványok. 

Csővezetékes árufuvarozás. 

Veszélyes áruk fuvarozásának szabályai fuvarozási módonként. 

Veszélyességi bárcák. 

Az EU közlekedéspolitikai irányelvei a 2011 Fehér Könyvben meghatározottak alapján  

Hazai közlekedéspolitikai irányelvek az egyes fuvarozási módokra. 

Nemzetközi árutovábbítással kapcsolatos adminisztráció. 

Fuvarozási módonként fuvarokmányok használata. 

Árutovábbítással kapcsolatos különleges események kezelése. 

Árutovábbítás során bekövetkezett káresemény rendezése, szükséges intézkedések, 

okmányok. 

Veszélyes áru fuvarozása során bekövetkezett káresemények, mentések, okmányok. 

Az egyes fuvarozási módok összehasonlítása, előnyök, hátrányok. 

Fuvarozási mód megválasztásának szempontjai. 

Fuvarozás módonkénti infrastruktúra igények. 

Fuvarozási módonkénti fuvarozási eszközök típusai. 

Árutovábbítási rendszerek belföldi szabályozásai. 

Árutovábbítási rendszereket szabályozó nemzetközi egyezmények, azok tartalmi elemei. 

 

14.3.2. Fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos árképzés, díjszámítás, 

fuvardíj, jutalék        96 óra  

Kalkulációkészítés szabályai. 

Árképzés rugalmasságát meghatározó tényezők. 
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Fuvarozói kedvezmények, szállítmányozási jutalék. 

Utókalkuláció célja, szerepe, jelentősége. 

Fuvardíjfizetés formái. 

A nemzetközi egyezményekben meghatározott díjszámítások fuvarozási módonként 

COTIF/CÍM által szabályozott területek. 

CMR által szabályozott területek. 

Hagai-Visby Szabályok. 

Hamburgi Egyezményben szabályozott területek. 

Hagai-Visby Szabályok és a Hamburgi Egyezményben a tengeri árufuvarozásra vonatkozó 

szabályok összehasonlítása. 

Varsói Egyezményben szabályozott területek. 

Pozsonyi Egyezményben szabályozott területek. 

Díjszámítás elvégzéséhez szükséges alapfogalmak, definíciók. 

Nemzetközi egyezményekben meghatározott díjszámítási súly meghatározása. 

Díjszámítási súly meghatározása a nemzetközi vasúti árufuvarozásra. 

Díjszámítási súly meghatározása a nemzetközi közúti árufuvarozásra. 

Díjszámítási súly meghatározása a légi, tengeri és folyamai árufuvarozásokra. 

Nemzetközi egyezményekben meghatározott fuvar díjszámítás.  

Fuvarozási módonként nemzetközi díj táblázatok on-line módon történő alkalmazása, 

felhasználásuk a fuvardíjak kalkulációjához, számításához. 

Fuvarozási módonként fuvardíj kalkuláció a nemzetközi díj táblázat díj tételei alapján. 

Nemzetközi vasúti fuvardíj és fuvarköltség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány 

alapján. 

Nemzetközi közúti fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

Tengeri fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

Légi fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

Folyami fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

Kombinált fuvar díjszámítások. 

Utókalkuláció célja, szerepe, jelentősége 

Fuvarköltség fizetésének formái , a fuvarköltség fizetéséhez szükséges nemzetközi banki 

okmányok használata. 

 

14.3.3. Okmányok, engedélyek, biztosítások a szállítmányozás területén  

        32 óra 

Szállítmányozáshoz és fuvarozáshoz tartozó okmányok. 

Biztosítással kapcsolatos okmányok. 

Különböző fizetési módok okmányai. 

Szállítmányozói okmányok. 

Hatósági okmányok, engedélyek. 

Bizonyítványok, bizonylatok. 

Szállítmányozók által kiállítható nemzetközi okmányok. 

Szállítmányozók által kiállítható okmányok csoportosítása, értékpapír jellegű okmányok és 

sima tényt jogosultságot igazoló okmányok, ezek használata a gyakorlatban. 

Szállítmányozók által kiállítható nemzetközi okmányok kiállítása gyakorlati feladatok 

alapján. 

Nemzetközi fuvar okmányok csoportosítása, gyakorlati alkalmazásuk.  

CÍM vasúti fuvarlevél kiállítása gyakorlati feladat adatai alapján. 

SZMGSZ vasúti fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

CMR közúti fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

Légi fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 
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B/L adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

D/O adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

Folyami rakjegy kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

Charter Party értelmezése. 

Biztosításokkal kapcsolatos okmányok, kiállításuk konkrét gyakorlati feladatok alapján. 

Szállítmánybiztosítási ajánlat, biztosítási kötvény kapcsolata. 

Szállítmánybiztosítási ajánlat formája, adatai. 

Szállítmánybiztosítás által nem fedezett kockázatok. 

Nemzetközi fizetési módok, azok alkalmazásánál kitöltendő nemzetközi pénzügyi 

okmányok, konkrét gyakorlati példa alapján nemzetközi pénzügyi okmányok kiállítása. 

Deviza átutalási megbízás adatai, kiállítása. 

Okmányos meghitelezés okmány adatai, kiállítása. 

Bankgarancia, bankkezesség. 

Vámkezelés elvégzéséhez szükséges vámokmányok, származási bizonyítványok adatai. 

Egységes Vámáru Nyilatkozat használata, adatainak értelmezése. 

FORM-A adatai, alkalmazása, kitöltése. 

EUR-1 adatai, alkalmazása, kitöltése. 

 

14.4. A képzési helyszín jellege 

Tanterem, számítógépterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus 

gazdálkodó szervezet 
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14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. 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) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
* * * - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése * * * - 

2.2. Tesztfeladat megoldása * * * - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel *   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * *  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * *  - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * *  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
* *  - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * *  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
* * * - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
* * * - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
* * * - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat * * * - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása * * * - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
* * * - 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
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egyéni csoport osztály 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

1.1 magyarázat * * * - 

1.2. kiselőadás * *  - 

1.3. megbeszélés  * * - 

1.4. vita * * * - 

1.5. szemléltetés * * * - 

1.6. házi feladat * * * - 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

15. Közlekedés- és gazdaságföldrajz tantárgy     48 óra  

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A Közlekedés- és Gazdaság földrajz tantárgy oktatásának alapvető célja az, hogy a tanulók 

megismerjék a közlekedési infrastruktúrát és annak betagozódását az európai uniós hálózatokba. 

Legyenek tisztába a szállítmányozást érintő útdíjak rendszerével, ismerjék az alternatív 

útvonalakat. Legyenek képesek hatékonyan összehangolni a költségeket, a fuvarozásra 

rendelkezésre álló időt és ezek alapján összehasonlítani a különböző fuvarozási módokat.  

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, matematika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalmaira épül.  

 

 

 

15.3. Témakörök 

 

15.3.1. Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretek    16 óra 

Európa közlekedésföldrajza. 

Európa közlekedési hálózatai. 

Főbb szállítási csomópontok Európában. 

Magyarország közlekedésföldrajza. 

Magyarország közlekedési hálózatai. 

Magyarország közlekedési ágainak ismerete, hálózatai, nemzetközi kapcsolódásai. 

Fuvarozás környezetre való hatása, környezetterhelés. 

Közlekedés meteorológia. 

Közlekedésbiztonság. 

Kombinált fuvarozási módok – Duna-stratégia. 

TEN-hálózat és hazai szakaszai. 

 

15.3.2. Árutovábbítási útvonaltervezés     16 óra 

Útvonaltervezés jellemzői, sajátossága. 

Útvonaltervezés. 

Árutovábbítási alternatívák (költség, határidő). 

Útvonal – optimalizálás. 

Szállítási tervezés, főbb alágazati útvonalak. 
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Rakodási pontok. 

A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és a vezetékes szállítás fő vonalai. 

 

15.3.3. Térkép és GPS használata, pozíciókeresés    16 óra  

Térképhasználat, térképészeti jelek. 

Hagyományos és elektronikus térképek használata, tájékozódás. 

A földi helymeghatározás lehetséges módjai. 

Navigációs rendszerek típusai. 

A GPS rendszer, fejlődése. 

A GPS rendszer és a fuvarozást kiszolgáló egységek informatikai rendszerének hálózata. 

 

15.4. A képzési helyszín jellege 

Tanterem, számítógépterem. 
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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 * * * - 

1.2. Kiselőadás * * * - 

1.3. Megbeszélés  * * - 

1.4. Szemléltetés * * * - 

1.5. Szimuláció * * * - 

1.6. Házi feladat * * * - 

 

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

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

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 *   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * * * - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * * * - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * * * - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
* *  - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * * * - 

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
* * * - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
* * * - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
* * * - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat * * * - 

 

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
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A  

10036-12 azonosító számú 

 

Termelési és nagykereskedelmi raktározás 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10036-12 azonosító számú, Termelési és nagykereskedelmi raktározás megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10036-12 

Termelési és nagykereskedelmi raktározás 

Raktározás 

 

Raktározás gyakorlata 
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FELADATOK 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a megrendelés és a 

szállítólevél szerint 
x  x x x   

Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé x  x     

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez x  x x x   

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés 

elvégzéséig 
x  x x x   

Ellenőrzi a tároló helyek műszaki állapotát x  x x x   

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit     x   

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét x   x x   

Vezeti a készlet-nyilvántartási dokumentumokat x  x x x   

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást x  x x x   

Elkészíti a beérkezett megrendelések árukiszedési 

jegyzékeit 
x x x x x x  

Komissiózási tevékenységet végez  x    x  

Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat x x x x x x  

Előkészíti a kiszállítandó árukat x x x x x x  

Anyagmozgató berendezéseket működtet       x 

Betartja/betartatja a készletkezelési irányelveket x  x x x   

Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést, selejtezést x  x x x   

Betartja/betartatja a balesetvédelmi szabályokat x x x x  x x 

Betartja/betartatja a veszélyes áruk raktározási szabályait    x   x 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait x  x x    

Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések műszaki 

állapotát, hitelességének lejárati idejét 
x x x x x x x 

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és berendezések 

meglétét, épségét 
x x x x x x x 

Javaslatot készít a kötelező karbantartások, hitelesítések 

elvégzésére 
x   x x  x 

Szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári hulladékoknál  x   x    

Kapcsolatot tart a logisztika más területén dolgozó 

munkatársakkal 
x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban x   x    

A raktározás folyamatai  x  x    

Az áruátvétel eljárási szabályai x  x     

A raktározás során használt mérőeszközök       x 
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Tárolási módok és alkalmazási feltételeik    x   x 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik    x   x 

A komissiózás folyamata és eszközrendszere  x x   x  

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

és kezelésük 
 x x  x   

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei     x  x 

A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi 

követelményei 
      x 

A raktár tűzvédelmi követelményei x x x x x x x 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
    x  x 

A veszélyes áruk tárolásának szabályai    x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x   x   

Jelképek értelmezése x x  x  x x 

Mennyiségérzék  x    x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x x 

Szervezőkészség  x    x  

Pontosság x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség  x    x  

Irányítási készség x x x x x x x 

Határozottság x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintőképesség x x x x x x x 

Kontroll x x x x x x x 
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16. Raktározás tantárgy        96 óra 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A Raktározás tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztába az áru beléptetés és kiléptetés folyamatával, 

legyenek képesek betartani és betartatni a raktározás szabályait, különös tekintettel a veszélyes 

árukra. Ismerjék és használják a különböző mérőeszközöket, mérőberendezéseket, legyenek 

tisztában a hitelesség fogalmával.  

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, matematika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalmaira épül.  

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban   32 óra 

A raktárak fajtái, jellemzői. 

A raktározás folyamatelemei. 

A raktározás kockázata. 

Áruátadás, áruátvétel jelentősége, szabályai. 

Raktározási modell. 

Raktározás a mikro és a makro logisztikában. 

A mikró és a makró logisztikai rendszerben működő raktározási folyamat kapcsolata. 

Raktározás kapcsolata a reálfolyamat többi elemeivel. 

A raktárak típusai, jellemzői. 

A közraktárjegy alkalmazása. 

A raktározás folyamata, alapfolyamatok, mellékfolyamatok. 

Az alapfolyamatok, a mozgással kapcsolatos folyamatok és a tárolás. 

A raktárba történő beszállítással kapcsolatos feladatok. 

A raktárból történő kitárolással kapcsolatos feladatok. 

A tárolási módok típusai. 

A raktárakkal szemben támasztott követelmények. 

A raktárak működésének tárgyi és személyi feltételei. 

Kockázatok. 

 

16.3.2. Komissiózás folyamata, eszközrendszere    16 óra 

A komissiózás meghatározása. 

Komissiózás fajtái. 

Térbeli és időbeli követelmények a komissiózásban. 

A komissiózáshoz szükséges információk. 

Komissiózás eszközei. 

Komissiózás helye az ellátási láncban. 

Komissiózás jelentősége, költséghatékonysága. 

 

16.3.3. Raktári árumozgatás és készletnyilvántartás bizonylatai  16 óra 

A mennyiségi és minőségi, valamint érték szerinti áruátvétel folyamata. 

Árumozgatás fajtái. 

Árumozgatás eszközei. 

Árumozgatás kockázata. 
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Készletnyilvántartás bizonylatai. 

Raktározási elvek, rendszerek. 

Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése. 

Árukiadásnál használt eszközök működése, kezelése. 

Az áru-előkészítés, a kitárolás, az átadás, a rakodás lebonyolítása, szabályai, bizonylatai. 

Rakománykezelés. 

Raktári nyilvántartási rendszerek. 

Leltározás folyamata, bizonylatai. 

 

16.3.3. A veszélyes áruk tárolásának szabályai    32 óra 

Veszélyes áruk csoportosítása. 

A veszélyes áruk kezelésének különleges szabályai. 

A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelölések jelentősége, értelmezése. 

Veszélyes anyagok és jelölésére alkalmazott szimbólumok és jelek. 

Veszélyes anyagok tárolására vonatkozó különleges előírások. 

Veszélyes hulladék kezelésének szabályai. 

Veszélyes anyagok és hulladékok tárolásának, kezelésének lehetséges 

biztonságtechnikai megoldásai. 
Veszélyes áruk dokumentumai. 

Hatósági ellenőrzés menete. 

 

16.4. A képzési helyszín jellege 

Tanterem  
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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 * * * - 

1.2. Kiselőadás * * * - 

1.3. Megbeszélés  * * - 

1.4. Szemléltetés * * * - 

1.5. Szimuláció * * * - 

1.6. Házi feladat * * * - 

 

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
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

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 * *  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * *  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * *  - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * * * - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
* *  - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * * * - 

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
* * * - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
* * * - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
* * * - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat * * * - 

 

  

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 

 

 

17. Raktározás gyakorlata tantárgy      112 óra 

   

17.1. A tantárgy tanításának célja 

 A Raktározás tantárgy gyakorlati oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a raktár-

irányítási szoftverek használatát, valamint az okmányalapú árumozgatást. Legyenek képesek 

készletnyilvántartásokat vezetni, illetve bármilyen komissiózási tevékenységet elvégezni. A 

készletezéssel kapcsolatos teljes folyamatot felügyelni, kezelni. A tanulóknak alkalmazási 

szinten kell elsajátítaniuk a raktározási hatósági előírásokat.  

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, matematika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti 

és szakmai tartalmaira épül.  

 

 

 

17.3. Témakörök  

 

17.3.1.1. Számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközeinek használata 

       48 óra 

 

Raktár irányítási programok fajtái. 

Raktározás eszközhasználata. 

Raktározás információs rendszerének kapcsolata a teljes logisztikai folyamat 

információs rendszerével. 

Logisztikai központok formái, feladatai. 

E-commerce. 

 

17.3.1.2. Komissiózás a gyakorlatban     32 óra 

Komissiózási igények kezelése. 

Komissiós tevékenység előkészítése 

Komissiózási egységek kialakítás. 

Komissiózás és készletnyilvántartás. 

Komissiózás elszámolási folyamata. 

 

17.3.1.3. Anyagmozgató berendezések működtetése, mérőeszközök használata 

a raktárban       32 óra 

Anyagmozgató berendezések fajtái. 
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Mérőeszközök fajtái. 

Mérőeszközök hitelessége, hitelesítése. 

Balesetvédelmi előírások. 

Tűzvédelmi előírások. 

A raktárban elhelyezett tájékoztató és figyelmeztető feliratok tartalma. 

Hulladékkezelési, környezetvédelmi szabályok. 

A tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai, szabályai. 

 

17.4. A képzési helyszín jellege 

Számítógépterem és szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus 

gazdálkodó szervezet 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. 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. megbeszélés * * * - 

1.3. vita * * * - 

1.4. szemléltetés * * * - 

1.5. projekt * * * - 

1.6. szimuláció * * * - 

 

17.5.2. 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

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása * * * - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
* * * - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel * * * - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
* * * - 

1.6. Információk önálló rendszerezése * * * - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

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 * * * - 
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2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel * *  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban * * * - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban * *  - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése * *  - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról * * * - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
* * * - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
* *  - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló * * * - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
* * * - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
* * * - 

4.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
* * * - 

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat * * * - 

5. Gyakorlati munkavégzés körében    - 

5.1. Műveletek gyakorlása * *  - 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
* *  - 

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.1 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
* * * - 

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
* * * - 

6.3. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről * * * - 

7. Szolgáltatási tevékenységek körében     

7.1. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
* * * - 

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
* * * - 

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.” 
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2.98. 

 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

az 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

valamint a 

XXXVII. SPORT 

ÁGAZATHOZ 

 

 

 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra előírt tartalom) a XXXVII. Sport ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen 

vonatkozik: 

 

54 813 01  Fitness-wellness instruktor 

54 813 02  Sportedző (a sportág megjelölésével) 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

–  az 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült.      

 

 

V. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02 

 

A szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXXVII. Sport 
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Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követen 105 

óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: -  

 

 

VIII. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs.  
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs. 
 

 

 

IX. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. 

A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 

4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai 

szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12. és ezt 

követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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Szakmai ágazati oktatás a 9-12. évfolyamon - kifutó 

 

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV 

XXXVII. SPORT 

ÁGAZATHOZ 

(a szakképzési kerettanterv alapján) 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+ 

0,5 
          

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             
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(érettségire épülő 

képzések esetén) 

10323-12 

Egészségügy és 

elsősegélynyújtás 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
2   2        

Egészségtan        2     

Terhelésélettan       2     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
          4 

Funkcionális 

anatómia 
         2  

10324-12 

Edzéselmélet és 

gimnasztika 

Edzéselmélet 
0,5+ 

0,5 
     1   1  

Edzésprogramok 

gyakorlat 
 2   2   1   2+1 

Gimnasztika  

elmélet  
   1      1  

Gimnasztika 

gyakorlat 
    1+1   1+1    

10322-12 

Pedagógiai, 

pszichológiai és 

Pedagógia-

sportpedagógia 
           

Pszichológia-

sportpszichológia 
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kommunikációs 

alapok  
Kommunikáció            

10325-12 

Szervezés és 

vállalkozás alapjai   

Sportmenedzsment            

Vállalkozástan            

Gazdálkodás, 

pénzügyi 

ismeretek 

           

10326-12 

Sportági alapok 

Sportági alapok 

elmélet 
           

Sportági alapok 

gyakorlat 
           

10327-12 

Sportedzői 

szakismeretek 

Sportági 

szakismeretek 

elmélet 

           

Sportági 

szakismeretek 

gyakorlat 

           

összes óra  3+1  2 
70 

 3 3+1 
105 

 5  2+1 
140 

 4  6+1 

összes óra 6 7 8 11 
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Szakmai vizsgára felkészítő szakasz 13. évfolyam - kifutó 

 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével)  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

  

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+ 

0,5 
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    

0,5+ 

0,5 
 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.  +2   +2  

10323-12 

Egészségügy és 

elsősegélynyújtás 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
4     

Egészségtan  2     

Terhelésélettan 2     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 4    

Funkcionális 

anatómia 
2     

10324-12 

Edzéselmélet és 

gimnasztika 

Edzéselmélet 2,5     

Edzésprogramok 

gyakorlat 
 9+0,5    
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Gimnasztika  

elmélet  
2     

Gimnasztika 

gyakorlat 
 3    

10322-12 

Pedagógiai, 

pszichológiai és 

kommunikációs 

alapok  

Pedagógia-

sportpedagógia 
   2  

Pszichológia-

sportpszichológia 
   

1,5+ 

0,5 
 

Kommunikáció    
0,5+ 

0,5 
 

10325-12 

Szervezés és 

vállalkozás alapjai   

Sportmenedzsment    1,5  

Vállalkozástan    1  

Gazdálkodás, 

pénzügyi 

ismeretek 

   1  

10326-12 

Sportági alapok 

Sportági alapok 

elmélet 
   0,5  

Sportági alapok 

gyakorlat 
    9,5+1,5 

10327-12 

Sportedzői 

szakismeretek 

Sportági 

szakismeretek 

elmélet 

   1  

Sportági 

szakismeretek 

gyakorlat 

    10 

Osztályfőnöki +1   +1  

összes óra 15+3,5 16+0,5  160  11,5+2,5 

 19,5+ 

1,5 

összes óra 35 35 
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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
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k
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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 
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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/18 

óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

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  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra/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/4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  



 

 199 

 

 

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/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/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/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 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra/4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. 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  

E
g
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én

i 

C
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- 

b
o

n
tá

s 

O
sz
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- 
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e
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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 

 

1.5.2.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    

 

1.18. 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
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et
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M
u

n
k
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n
y

 

lé
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se
 

Á
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k
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és
 

M
u

n
k

an
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k
ü
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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  

Határozottság  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 
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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: a tipikus munkavégzési 

formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében 

végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

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 
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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. 

 

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) 

Tanterem 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. 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    
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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 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

4.5.2. 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  

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 11498-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 

N
y
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v
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n

i 
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n

d
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1
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i 

k
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M
u

n
k
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i 
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ó

k
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik    x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti 

munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, 

használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai  x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű 

szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések 

megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett 

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  

Deduktív gondolkodás   x  
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5. Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra  

 

3.12. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.13. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

3.14. Témakörök 

3.3.11. Nyelvtani rendszerezés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas 

lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.12. Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven 

sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 

egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas 

lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 

Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre 

a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák 

arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás 

során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 

alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon 

felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
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3.3.13. Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapu lvéve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

3.3.14. Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.15. A képzés javasolt helyszíne  

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. 

 

3.16. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák. 
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A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, 

mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

3.3.15. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én
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C
so
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rt
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n
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O
sz

tá
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- 

k
er

e
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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  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.3.16. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
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. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    

 

3.17. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10323-12 azonosító számú 

 

Egészségügy és elsősegélynyújtás  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei
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A 10323-12 azonosító számú, Egészségügy és elsősegélynyújtás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10323-12 Egészségügy és 

elsősegélynyújtás 

Anatómiai-

élettani 

ismeretek 

Egészségtan Terhelésélettan 
Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 

Funkcionális 

anatómia 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

 x x        x   x  x   x  x  

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás 

kérdésében 

     x    x             

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

    x    x              

Meggyőződéssel érvel a rendszeres 

testedzés és sportolás egészségre gyakorolt 

kedvező hatása mellett az ép és a 

fogyatékossággal élő emberek számára 

egyaránt  

    x       x x          
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A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt 

figyelmet fordít a sportsérülések és az 

edzésártalmak megelőzésére 

   x        

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

   x        

Szakszerű elsősegélyt nyújt         x   

Indokolt esetben egészségügyi 

szakemberek (sportorvos, gyógytornász, 

stb.) segítségét kéri az edzésártalmak 

kivédéséhez, kezeléséhez, illetve a 

sérülések ellátásához 

   x     x   

Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

       x    

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
          x   x  x       

Az életkori sajátosságoknak megfelelő 

fizikai terhelést alkalmaz            x  x  x      x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése  x x  x  x  x  x  x   x x   x  x 

A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x               x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az 

edzés hatása a keringési rendszerre 
x  x                    

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x x          

A szabályozó szervrendszer, az edzés 

hatása a szabályozó rendszerre 
x x          

A kiválasztás szervrendszere x           

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, 

anyag- és energiaforgalom 
x    x       

Az egészséges táplálkozás és a 

folyadékpótlás  
    x       
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Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x  x       

Az edzés és az energiaforgalom      x      

A fogyatékosság típusai        x     

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x         

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
   x        

Sportsérülések, elsősegélynyújtás    x    x    

A krónikus betegek testedzése, sportolása        x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
       x    

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció 

élettani háttere 
     x x x    

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai             x          

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség     x  x   x x  x x   x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 

Hallott szakmai szöveg megértése x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 

Felelősségtudat x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 

Döntésképesség x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség     x   x  x             

Meggyőzőkészség     x   x  x     x   x     

Kapcsolatteremtő készség      x x  x       x  x     

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 
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Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 

Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  x   x x  x   x  x 
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6. Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy        144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a szervezet 

szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten alapozó 

jellegű, több későbbi képzési egységhez szolgáltat alapismereteket. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Szervek, szervrendszerek      72 óra/72 óra 

Az emberi szervezet felépítése 

A mozgató szervrendszer 

A szív és a keringési rendszer 

A légzés szervrendszere 

A szabályozó szervrendszer 

A kiválasztás szervrendszere 

Az emésztőrendszer 

Az idegrendszer 

 

6.3.2. Szervrendszerek működése     72 óra/72 óra 

 A mozgató szervrendszer működése 

A szív és a keringési rendszer működése 

A légzés szervrendszere működése 

A szabályozó szervrendszer működése 

A kiválasztás szervrendszere működése 

Az emésztőrendszer működése 

 Az idegrendszer működése 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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  
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1.2. megbeszélés   x  

1.3. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

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
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p
o
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- 
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o
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tá

s 

O
sz

tá
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- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

 

 

7.  Egészségtan tantárgy                 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, melyek 

segítik őket az egészség védelmében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismerése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzet kialakulása és az a tény, hogy az egészség megőrzése nagyban függ az egyén 

választásaitól és kapcsolatainak minőségétől.  

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Sport és az életmód                  36 óra/36 óra 



 

221 

 

 Alapfogalmak, definíciók 

 A testedzés, a sport, az egészségmegőrzés kapcsolata 

 A sport és a környezetvédelem összefüggései 

 A sport, mint a minőségi élet összetevője 

 Fitness-wellness alapismeretei 

 A sportrekreáció egészségtani vonatkozásai 

 A sport szerepe a stresszoldásban 

 

7.3.2. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése   18 óra/18 óra 

 Sportártalmak típusai 

 Sportsérülések típusai 

 A sportártalmak, sportsérülések megelőzésének módszerei 

 Rehabilitáció a sportban 

 

7.3.3. Táplálkozás        18 óra/18 óra 

 Egészséges táplálkozás 

 A folyadékpótlás fontossága 

 Testösszetétel, testalkat 

 Elhízás és testsúlyszabályozás 

 Az edzés és az energiaforgalom 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

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 
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so
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o
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o
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- 

k
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e
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

8. Terhelésélettan tantárgy                72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák: egy emberi 

szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a szervezetre. 

Felkészíteni a tanulókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek alkalmazására. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. A terhelés hatása a szervrendszerekre    36 óra/36 óra 

 Az edzés hatása a mozgató szervrendszerre 

Az edzés hatása a szívre és a keringési rendszerre 

Az edzés hatása a légzés szervrendszerére 

Az edzés hatása a szabályozó szervrendszerre 

Az edzés hatása a kiválasztás szervrendszerére 

Az edzés hatása az emésztőrendszerre 

 Az edzés hatása az idegrendszerre 

 

8.3.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok    18 óra/18 óra 

 A fogyatékosság típusai, ismérvek 

 A fogyatékos emberek sportoltatása 

 Krónikus betegek testedzése, sportolása 

 A terhesség alatti sportolás sajátosságai 

 A különböző életkorok biológiai - terhelésélettani sajátosságai 

 

8.3.3. Teljesítményfokozás      18 óra/18 óra 

 A teljesítményfokozás elvei 

 A teljesítményfokozás módszerei és eszközei 

 A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei 

 A teljesítményfokozás tiltott módszerei, eszközei (dopping) 
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 Az antidopping program fontosabb elemei 

 Fair play 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

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
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o
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- 
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o
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s 
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- 

k
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy         128 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a legfontosabb általános és 

konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat a 
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biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy a 

súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

9.3. Témakörök 

 

9.3.1. Elsősegélynyújtás módszerei (gyakorlat)                    128 óra/144 óra 

 Alapfogalmak, definíciók 

 A sérült vizsgálata 

 Csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

 Néhány jellegzetes sérülés és ellátása (pl. agyrázkódás, orrvérzés stb.) 

 Az eszméletlenség veszélyei, az eszméletlen sportoló ellátása 

 Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

 A lélegeztetés 

 A mellkaskompresszió, a mellkasnyomás 

 Az újraélesztés 

 Vizsgálati protokoll rosszullét esetén 

 A sebek fajtái 

Vérzések típusai és ellátásuk 

 Sokk és az ellátása 

 Vízből mentés 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, uszoda 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat   x  

 

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
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
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  

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10. Funkcionális anatómia tantárgy                   64 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató megismerje az emberi test anatómiáját és 

működését fizikai aktivitás, sporttevékenység végzése közben, komplex megközelítésben. 

Magába foglalja a mozgástani alapismereteket, a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatának 

és a mozgások funkcionális elemzésének ismeretköreit. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

 

10.3. Témakörök 

 

10.3.1. A mozgás szervrendszere      32 óra/36 óra 

A mozgás szervrendszerének passzív részének általános jellemzői (csontvázrendszer) 
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 A csontok feladata, alkotói 

 A csontok fejődése, csontosodás 

 A csontok járulékos részei 

 A csontok összeköttetései 

A mozgás szervrendszerének aktív részének általános jellemzői  

(izomrendszer) 

 Az izomrendszer felosztása 

 Az izmok működése 

 Az izmok segítő szervei 

 Izomélettani ismeretek 

 Az izomműködés energiafolyamatai 

 

10.3.2. A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai   32 óra/36 óra 

 A mozgásszabályozás anatómiai szerveződése 

A különböző edzésfajták hatása a mozgató szervrendszerre 

A motoros fejlődés 

A komplex mozgások tanulása és rögzülése 

A mozgás és erőkifejtés 

 A terhelésélettani vizsgálatok típusai, szerepe 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

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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i 
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so
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  
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2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   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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A 10324-12 azonosító számú, Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika  

Edzéselmélet    

Edzés-

programok 

gyakorlat   

Gimnasztika 

elmélet  

Gimnasztika 

gyakorlat 
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FELADATOK 

 Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak megfelelően 

összeállítja az edzésprogramot, illetve a gyakorlatanyagot 
  x       

 A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) állapotának 

megfelelően meghatározza a terhelési tényezőket 
x      

 

x 

 

  

Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok 

(foglalkozásrészek) jelentőségét és szerepét a távlati célok 

elérésében  

  x       

A korszerű edzéselvek és –módszerek figyelembevételével 

célirányosan fejleszti a foglalkozásokon résztvevők motoros 

képességeit 

x x   x   x x 

Munkája során figyelembe veszi a fejleszthetőség szenzitív 

időszakait, ugyanakkor törekszik a képességek harmonikus 

fejlesztésére is 

 x   x   x x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek (foglalkozástervek) 

gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja 

további munkája során 

 

  x x      
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Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, szakszerű 

bemelegítést és levezetést alkalmaz 
   x  x x x  

A mozgások tanítása során felhasználja a sportoktatás 

általános elveit és módszereit 
  x       

Változatos formában használja a gimnasztika mozgás- és 

gyakorlatrendszerét 
 x   x x x x x 

A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi  x   x  x   

Meghatározza az adott motoros képesség fejlesztését célzó 

gyakorlatokat 
 x   x  x x x 

Pontosan és közérthetően használja a szaknyelvet x     x    

Szükség esetén rajzírást alkalmaz       x   

A körülmények együttes mérlegelését követően kiválasztja a 

megfelelő gyakorlatvezetési módszert 
       x x 

Szakszerűen és hatékonyan irányítja a gyakorlatok 

végrehajtását 
   x x   x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, teljesítőkészség  x           

Edzésterhelés, elfáradás   x     x x     

Az alkalmazkodás  x           

Edzéseszközök és a terhelés összetevői  x     x x  x   

Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek      x    x   

Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük elmélete    x      x   

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének elmélete    x      x   

Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet    x   x x  x   

Mozgástanulás, mozgástanítás      x x      

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai    x  x       

A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere         x  x x 

A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok ábrázolása         x x   

Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és kombinálás          x   

Gyakorlatelemzés, izomtérkép   x       x   

Az általános bemelegítés és levezetés      x    x  

Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika 

mozgásanyagával 
   x   

 x  x x x 

Gyakorlatvezetési módszerek           x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Szakmai beszédkészség x  x   x    

Szakmai nyelv használata x x x   x  x x 

Motoros készség    x x   x x 

Sportszerek és –eszközök célirányos alkalmazása    x x  x x x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x x x  x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság    x x   x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség    x x   x x 

Közérthetőség    x x   x x 

Motiváló készség    x x   x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés   x x x  x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x  x    x 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   x x   x   
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9. Edzéselmélet tantárgy                          86 óra/90 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 9.1.  A tantárgy tanításának célja 

Az edzéselmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók átfogó és rendszerezett 

ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés 

hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, 

továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit. Ismertesse meg a tanulókkal a motoros 

képességek fajtáit és jellemzőit, továbbá közvetítse mindazokat az ismereteket, amelyek a 

hatékony edzéstervezési és edzésvezetési folyamatok előfeltételeit jelentik.  

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Alapfogalmak                 18 óra/18 óra 

Testkultúra, mozgás, fizikai aktivitás  

Sport, fitness, rekreáció  

Edzés, edzésrendszer 

Edzésmódszerek  

Edzéstípusok, edzéscélok  

Edzéseszközök 

Az edzés szerkezete 

Teljesítmény: teljesítőképesség, teljesítőkészség 

Stressz-elmélet és edzésterhelés 

Külső és belső terhelés  

A terhelés összetevői: intenzitás, ingersűrűség, gyakoriság, terjedelem, időtartam, 

bonyolultság 

Az elfáradás 

Az elfáradás szakaszai, típusai   

Elfáradási tünetek  

A terhelés optimalizálása 

Alkalmazkodás 

Homeosztázis, túlkompenzáció 

Edzettség, fittség 

 

9.3.2. Motoros képességek      36 óra/36 óra 

A kondicionális képesség fogalma  

Az erő és fajtái  

Az állóképesség és fajtái  

Pulzustan 

A gyorsaság és fajtái  

Ízületi mozgékonyság, lazaság, hajlékonyság  

Képességek komplexitása 

Az intenzitás és a kondicionális képességek fejlesztésének összefüggései  

A koordináció fogalma 
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Kinesztézis (mozgásérzékelés) 

Egyensúlyozási képesség   

Ritmusérzék (ritmusképesség) 

Reagálási képesség  

Téri tájékozódási képesség 

Összekapcsolódási képesség  

Differenciáló képesség  

Az ügyesség, mint a képességek komplex manifesztációja 

  

9.3.3. Edzésmódszertan      32 óra/36 óra 

Edzéselvek  

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai  

Az edzettségi állapot összetettsége, mérhetősége 

Az izomerő felmérését szolgáló eljárások  

Az izomerő fejlesztésének módszertana 

Testalkatok, testösszetétel és a testformálás lehetőségei 

Az állóképesség felmérését szolgáló eljárások  

Az állóképesség fejlesztésének módszertana 

A gyorsaság felmérését szolgáló eljárások  

A gyorsaság fejlesztésének módszertana  

Az ízületi mozgékonyság felmérését szolgáló eljárások  

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana 

Mozgásszerkezet  

Szabályzó és vezérlő rendszerek 

Zárt és nyílt képességek 

Mozgásügyesség, mozgáskészség 

A motoros mozgástanulás fázisai 

Mozgástanítás alapvető módszertani elvei 

A terhelés ellenőrzése, az edzés szabályozása 

A rekreációs edzéstervezés sajátosságai 

A teljesítményértékelés lehetőségei 

Edzésdokumentáció 

Forma, sportforma 

A sportformát befolyásoló tényezők 

Formaidőzítés 

Túlterhelés 

A túledzettség okai és tünetei  

A biztonságos testedzés irányelvei 

Gerinc és ízületvédelem 

Kiválasztás a sportban   

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
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egyéni csoport osztály 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. házi feladat x    

 

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     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

10.  Edzésprogramok gyakorlat tantárgy          244 óra/324 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

10.1.A tantárgy tanításának célja 

Az edzésprogramok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű 

tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a 

fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók – 

a megadott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat 

elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és koordinációs képességeik 

folyamatosan fejlődjenek.  

 

10.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

10.3. Témakörök 
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10.3.1. Edzéslátogatás              144 óra/216 óra 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját edző 

irányításával 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása    

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor) 

Versenyek látogatása (sportedző) 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

10.3.2. Motoros képességfejlesztés                   100 óra/108 óra 

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés   

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok  

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok  

Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok  

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

 A reagálás gyorsaságának fejlesztése   

 A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése   

 Gyorsulási képesség fejlesztése 

 Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

 Gyorsasági állóképesség fejlesztése 

 Rövid távú állóképesség fejlesztése 

 Középtávú állóképesség fejlesztése 

 Hosszú távú állóképesség fejlesztése 

 Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel 

 Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel  

 Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel 

 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással  

 Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése  

  A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése  

  Az egyensúlyozási képesség fejlesztése  

  A ritmusérzék fejlesztése  

  A reagálási képesség fejlesztése  

  A téri tájékozódási képesség fejlesztése  

  Az összekapcsolódási képesség fejlesztése  

  A differenciáló képesség fejlesztése  

  Az ügyesség fejlesztése  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.)  
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A választott szakképesítés jellegének megfelelő sportlétesítmény  

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat   x  

1.8. egyéb     

 

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     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   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. Szolgáltatási tevékenységek körében     
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6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x    

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x    

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x    

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x    

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Gimnasztika elmélet tantárgy               68 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású képességfejlesztő 

programok összeállítására. A gimnasztika valamennyi sportág és fittségi program előkészítő 

mozgásanyaga, továbbá minden motoros képességfejlesztő edzés szakmai alapja.  

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

11.3. Témakörök 

 

11.3.1. A gimnasztika mozgásrendszere               36 óra/36 óra 

 Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)  

 A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei  

A gimnasztikai gyakorlatok szerkezeti összetevői  

 Állások  

Térdelések 

Ülések 

Kéz és lábtámaszok 

Fekvések  

Egyéb támaszok  

Függések  

Kartartások 

Fogásmódok  

A gimnasztikai mozgások szakkifejezései és meghatározásai  

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása 

A fej és a nyak mozgásai  

Karmozgások, a vállöv és a kéz mozgásai  

Lábmozgások, a lábfej mozgásai  

Törzsmozgások  

A gyakorlatok szaknyelven történő leírása  
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Az általános bemelegítés szerkezeti felépítése  

A bemelegítés gyakorlatanyaga 

A gyakorlatok ábrázolása  

 

11.3.2. Gyakorlatelemzés és -tervezés                          32 óra/36 óra 

Az erőkifejtési módok rendszere  

Egyszerűsített izomtérkép (az izomcsoportok fő mozgásai) 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, 

mozgásirány, mozgásterjedelem stb.) 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó, 

stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő, stb.) 

 Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése  

 Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával  

 Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával 

 Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával  

 Izolációs gyakorlatok  

  Gyakorlatok összekapcsolása, gyakorlatláncok  

Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel  

Gyakorlatvezetési módszerek  

 A célgimnasztika értelmezése, alkalmazási területei  

 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem  

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat   x  

1.8. egyéb     

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   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. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x    

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x    

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x    

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x    

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Gimnasztika gyakorlat tantárgy                                  72 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

12.1.A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gimnasztika 

mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai kivitelezése, az 

edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlat-végrehajtás szakszerű 

irányítására.  

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 
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tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

 

12.3. Témakörök 

 

12.3.1. Szabadgyakorlatok                  36 óra/54 óra 

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása bemutatás alapján  

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása szóban közlés alapján 

A bemutatott kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes 

szaknyelvi meghatározása 

Nyakgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Kar és vállgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Lábgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Törzsgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Összetett gyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok elemzése   

Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása  

Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása  

Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása  

Gyakorlatvezetési módszerek (bemutatás, bemutattatás, rövid szóban közlés, utasítás, 

kombinált módszerek, folyamatos, magyarázattal kiegészített), gyakorlása 

 

12.3.2. Eszközös gyakorlatok                        36 óra/54 óra 

Kézisúlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása  

Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tornaterem  

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
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egyéni csoport osztály 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

1.1 magyarázat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat   x  

1.8. egyéb     

 

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

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   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. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x    

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x    

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x    

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x    
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12.6. 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 10322-12 azonosító számú, Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása 

során fejlesztendő kompetenciák 

 

10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és 

kommunikációs alapok 

Pedagógia-sportpedagógia 
Pszichológia-

sportpszichológia 
Kommunikáció 

E
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FELADATOK 

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított 

közösség vagy egyén egészséges 

személyiségfejlődésére 

     x      x   

Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és 

pszichológia elveit 
x  x  x  x   x  x   

Az életkornak megfelelő oktatási módszereket 

választ 
 x      

Észreveszi a tehetséget, és támogatja 

kibontakozását 
      x        

Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési 

lehetőségeket 
  x    x    x    

Az adott szituációnak megfelelő, hatékony 

kommunikációt folytat 
    x         x 

Eredményesen kezeli a csoportdinamikai 

folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat 
     x      x  x 

Szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét kéri a tanítványoknál, klienseknél 

észlelt lelki eredetű nehézségek kezelésére 

x     x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak (személyiség, nevelés, 

szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 
x  x   x  x x   x   

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei 
x   x           

A nevelés folyamata    x      x     

Kompetenciák fejlesztése x x  x   x 

A nevelés lehetősége és szükségessége a sport 

és rekreációs szakmákban 
 x      

A sportoktatás elmélete és módszertana  x  x    

Életkorok pedagógiája x  x     

Tehetség – sporttehetség    x    

A személyiség pszichológiai értelmezése     x x  
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Személyiségjellemzők és lelki egészség az 

egyes életszakaszokban 
    x x  

Gyakori viselkedési zavarok és pszichés 

problémák 
    x x  

A megismerő tevékenység  x    x  

Cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó 

szabályozása 
 x    x  

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai 

és személyiségfejlesztő hatása. 
    x x  

A társas interakciók folyamata és befolyásoló 

tényezői 
      x 

A kommunikáció szerepe és alapformái.       x 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban. 
      x 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés 
x      x 

Konfliktuskezelés x      x 

Szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése x             x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x  x  x   x  x  x x  

Olvasott szöveg megértése x  x  x   x  x  x x  

Hallott szöveg megértése x  x  x   x  x  x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x   x x  x    x   x 

Türelmesség  x  x x   x    x  x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság  x  x  x  x  x  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tolerancia x  x   x  x x  x   x 

Irányítási készség x  x  x   x  x  x x  

Kapcsolatteremtő készség x  x  x   x  x  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x  x  x   x  x  x x  

Problémaelemezés, -feltárás x  x  x   x  x  x x  

Nyitott hozzáállás x  x  x   x  x  x x  
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13. Pedagógia-sportpedagógia tantárgy    64 óra/64 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

13.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Edzői szerepek       16 óra/16 óra 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

 

13.3.2. Oktatási és nevelési folyamat     20óra/20 óra 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás)  

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, szinterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

13.3.3. Az edző-sportoló kapcsolata jellemzői    12 óra/12 óra 

 A sport és az erkölcs 

       Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

      Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa  

      Az edző, mint példakép 

      Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

 

 

13.3.4. Tehetség, tehetséggondozás     16 óra/16 óra 
A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés   

A sportágválasztás formái hazánkban 



 

 246 

 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
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

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 Utólagos szóbeli beszámoló  x   

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

14.  Pszichológia-sportpszichológia tantárgy    48 óra/48 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt kutatások 

eredményeit. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

14.3. Témakörök 

 

14.3.1. A személyiség jellemző jegyei     28 óra/28óra 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

       A megismerő tevékenység 

        Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

   Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

 

14.3.2. A sporttevékenység pszichológiai jellemzői   20 óra/20 óra 

 A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

       A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

       A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

   Konfliktuskezelés 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    
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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

e
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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. 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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

15. Kommunikáció tantárgy      16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

15.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismertetése a kommunikáció különböző verbális és nonverbális eszközeivel, 

módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. Cél a kommunikáció alapfogalmainak, 

fajtáinak, rendszerének megismertetése, és a gyakorlati alkalmazásra való felkészítés. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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15.3. Témakörök 

 

15.3.1. Kommunikáció a sportban     16 óra/16 óra 

A kommunikáció szerepe és alapformái 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
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
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b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
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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. 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. 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  
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3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

10325-12 azonosító számú 
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Szervezés és vállalkozás alapjai  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei
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A 10325-12 azonosító számú, Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai 

Sportmenedzsment Vállalkozástan 
Gazdálkodás-

pénzügyi ismeretek 

S
ze

rv
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S
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FELADATOK 

Felméri és értékeli a működési területén zajló 

piaci viszonyokat 
   x        x   

Szakmai tevékenységének megfelelő 

gazdasági formát választ és reálisan felméri a 

jelentkező közterheket 

      x  x   x  x 

Részt vesz társadalmi szervezet 

megalapításában és működtetésében 
x       x  x x   x 

Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és 

pénzügyi szabályokat 
      x   x    x 

A felelősségi és a kártérítési szabályok 

tudatában végzi tevékenységét 
    x   

Közreműködik tevékenysége pénzügyi 

alapjainak megteremtésében, a szponzorok és 

mecénások megtalálásában, megtartásában 

 x      

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket 

és közreműködik a pályázatok elkészítésében 
x   x   x 

Részt vesz rendezvények, tanfolyamok 

szervezésében 
 x    x         

Hatékonyan él az elektronikus 

információgyűjtés és ügyintézés lehetőségével 
x       

Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és 

adminisztratív feladatokat x      x   x    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sport és a rekreációs piac általános 

jellemzői, keresleti, kínálati viszonyai  
  x        x    

A sport és a rekreációs vállalkozások fő 

tevékenységi területei  
       x    x   

Vállalkozási formák, részvétel a sport és a 

rekreációs üzletben  
      x  x   x   

Non-profit szervezetek működése a sportban 

és rekreációban 
x   x x x x 

Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai x    x   

Szakmaspecifikus szerződések     x   
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Felelősségi és kártérítési szabályok      x   

Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai       x 

A sport és a rekreáció anyagi forrásai      x  

Szponzorálás  x      

Pályázatok      x x 

Sport és rekreációs rendezvények, események 

szervezési modellje 
x  x     

Tanfolyamszervezési feladatok x  x     

A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok        x 

A szakmai munkát kísérő adminisztrációs 

feladatok 
x   x   x 

Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai 

munkában 
x x x x   x 

Adatbanképítés és a szakmai vélemények 

megismerésének módszerei, szabályai 
  x            

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség  x  x x  x        

Fogalmazás írásban  x  x x  x  x   x x  

Elemi szintű számítógép használat   x  x x  x  x   x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kockázatvállalás x  x   x x    x    

Megbízhatóság  x  x x  x  x   x x  

Szervezőkészség  x   x   x       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kezdeményezőkészség  x  x x   x x  x   x 

Interperszonális rugalmasság  x x   x         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x   x x  x   x  x 

Numerikus gondolkodás, matematikai készség  x x  x  x     x  x 

Tervezés  x  x x  x  x   x x  
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16. Sportmenedzsment tantárgy      48 óra/48 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

16.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a leendő 

szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában, 

sportversenyek megszervezésében és menedzselésében. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. Szervezési-vezetési ismeretek     20 óra/20 óra 

 Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése 

 A sport szerkezete és felépítése hazai és nemzetközi viszonylatban 

 Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

 A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere 

 Az EU és a sport 

 Olimpiai mozgalom 

 

16.3.2. Sportmarketing       16 óra/16 óra 

 A sportmarketing elméleti alapjai 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

 A sportmarketing eszközrendszere 

 A szponzorálás és a sportmarketing összefüggései 

 Imázs, PR 

 

16.3.3. Eseményszervezés       12 óra/12 óra 

 A sportesemények, sportrendezvények módszertana 

 A sportprogramok szerkezete 

 A sportprogramok létrehozásának és szervezésének módszertani kérdései 

 Az eseményszervezés folyamata 

 Az önkéntesség és a sport 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   
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1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
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
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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. 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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

17.  Vállalkozástan tantárgy      32 óra/32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

17.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, a legfontosabb vállalati, vállalkozási ismeretek és az alapvető 

vállalkozói döntésekhez szükséges alapismeretek elsajátítása. A tantárgy átfogó ismereteket 
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nyújt a vállalkozások alapításával, működtetésével, finanszírozásával, az üzleti tervezés 

folyamatával kapcsolatban. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

17.3. Témakörök 

 

17.3.1. A vállalkozás formái      16 óra/16 óra 

 A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

 A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

 A sportfinanszírozás lehetséges formái 

 Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

 Sportszervezeti modellek 

 A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

17.3.2. Jogi szabályozás       16 óra/16 óra 

 A sport jogági és jogterületi vonatkozásai  

A sportszervezetekre, sportvállalkozásokra vonatkozó szabályozók 

Az állami szervezetrendszer és az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

 Szerződések a sportban, sportszerződések 

 Sportszervezetek a sportjog rendszerében 

 Speciális munkajogi szabályok a sportban 

 Felelősségi és kártérítési szabályok a sportban 

 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

18. Gazdálkodás, pénzügyi ismeretek tantárgy   32 óra/32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1.A tantárgy tanításának célja 

A tárgy a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. 

Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével értelmezhetőek a 

specifikus gazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok. Átláthatóvá teszi a vállalkozások 

pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait (marketing, stratégiai 

tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és szerepével. A tanulók alapvető 

közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket szereznek, melyhez szorosan 

hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. Megismerkednek járulékfizetési 

kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti kérdésekkel. 
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18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

18.3. Témakörök 

 

18.3.1. A sport üzleti kérdései      16 óra/16 óra 

 A témakör részletes kifejtése 

 A sport üzletté válása 

A sport, mint piac 

 A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

 Fogyasztói szokások a sportban 

 

18.3.2. Pénzügyi alapok       16 óra/16 óra 

 A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

 A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

 Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

 Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

 A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

 Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
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     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

10326-12 azonosító számú 
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tantárgyai, témakörei
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A 10326-12 azonosító számú, Sportági alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

10326-12 Sportági alapok 

Sportági alapok 

elmélet 

Sportági alapok 

gyakorlat 

A
 s
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FELADATOK 

Népszerűsíti sportágát a megfelelő 

helyszíneken és fórumokon 
     x  x 

Tudatos, előre megtervezett program alapján 

vezeti edzéseit 
     x   

Az aktuális körülményekhez igazodva, 

rugalmasan módosítja az edzéstervet 
 x x  

A csapat (csoport) életkori sajátosságainak, és 

a tanítványok aktuális állapotának megfelelő 

edzésvezetési módszereket alkalmaz 

  x x 

Megtanítja a sportági mozgásanyag 

alaptechnikáit 
   x 

A technikai elemeket az egyéni adottságok 

figyelembe vételével oktatja 
   x 

Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb 

szabályait 
 x   

Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést 

és levezetését alkalmaz 
  x  

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a 

sportteljesítményben 

  x x 

Fokozott figyelmet fordít a tanítványok 

speciális képességeinek és készségeinek 

fejlesztésére 

  x  

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi 

állapotát, és az eredményeket hasznosítja a 

további felkészítésben 

  x  

Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati 

megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a 

további felkészítésben 

  x x 

Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja 

képességei kibontakoztatását 
  x  

Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet 

fordít a balesetek és a sérülések megelőzésére, 

szükség esetén szakszerű elsősegélyben 

részesíti tanítványait 

  x  
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Szükség esetén konzultál a munkáját segítő 

szakemberekkel (egészségügyi 

szakszemélyzet, szakedző kollégák stb.) 

     x   

Gyermekcsoportok esetén folyamatos 

kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel 
     x  x 

Közreműködik a kedvező csapat (csoport) 

légkör megteremtésében 
     x  x 

Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan 

fejleszti szakmai tudását 
 x  x  x x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Sportági profil, a sportág kialakulása, 

nemzetközi és hazai története  
x        

A sportág szakemberei, a sportoktató sportági 

kompetenciái 
 x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport jellemzői  
 x       

Sportágspecifikus bemelegítés és levezetés    x  

Sportági alaptechnikák bemutatása     x 

Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana    x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportági felkészítésének tervezése 
  x  

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportágspecifikus 

képességfejlesztése  

  x  

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzésvezetési sajátosságai, 

módszerei 

  x x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése 

és értékelése 

  x  

A sportág versenyrendszere  x   

A sportág verseny-, illetve játékszabályai   x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyzése 
x x   

A sportági tehetség ismérvei, 

tehetséggondozás  
    x   x 

A sportágra jellemző sérülések megelőzése és 

felismerése  
    x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x   x  x  x 

Szakmai nyelv használata x x  x  x  

Motoros készség      x  x 

Eszközhasználati készség      x  x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége      x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Terhelhetőség   x  x  x  x 

Kitartás  x  x  x  x 

Türelmesség  x  x  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség   x  x x  x  
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Motiváló készség      x  x 

Irányítási készség x x  x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés   x   x x  

Módszeres munkavégzés    x  x  x 

Körültekintés, elővigyázatosság     x  x 
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19. Sportági alapok elmélet tantárgy     16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott 

sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, illetve játékszabályairól. A tantárgy 

elsajátítása után a tanulók képesek legyen sportágukban a tehetség felismerésére, valamint 

gondozására. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

19.3. Témakörök  

 

19.3.1. A sportági története         4 óra/4 óra 

 A sportág kialakulása, hazai története 

 A sportág nemzetközi története 

 A sportág kiemelkedő alakjai 

 Sportági kompetenciák, célcsoport 

 

19.3.2. Versenyrendszer és szabályismeret    12 óra/12 óra 

 A sportág versenyrendszere 

A sportág verseny-, illetve játékszabályai 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

20. Sportági alapok gyakorlat tantárgy          304 óra/304 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

20.1.A tantárgy tanításának célja 

Olyan sportágspecifikus ismeretek nyújtása, jártasságok, képességek, készségek és attitűdök 

kialakítása, melyek segítségével a tanuló alkalmassá válik: 

- a választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni  

- edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított 

edzésterveket levezetni 

- az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 

- kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani 

- sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni 

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni  

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest  
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- a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni  

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

20.3. Témakörök 

 

20.3.1. Sportágspecifikus gimnasztika és képességfejlesztés      150 óra/150 óra 

 Sportágspecifikus bemelegítés 

 Sportágspecifikus levezetés 

 Sportágspecifikus ízületi mozgékonyság-fejlesztés, nyújtás, stretching 

 Speciális sportági kondicionális képességfejlesztés 

Speciális sportági koordinációs képességfejlesztés 

 

20.3.2. Sportági technika              154 óra/154 óra 

 A sportág technikai elemeinek bemutatása 

 A sportág technikai elemeinek oktatásmódszertana 

 A hibajavítás módszertana, eszközei 

 Sportági felkészítés, valamint edzésvezetés és módszertana 

 A sportágra jellemző ártalmak, illetve sérülések megelőzése, felismerése 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A sportág sajátosságának és igényének megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya. 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 

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
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i 
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- 
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s 
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   
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1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   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. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x    

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x    

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x    

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
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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A 

10327-12 azonosító számú 

 

Sportedzői szakismeretek  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei
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A 10327-12 azonosító számú, Sportedzői szakismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

10327-12 Sportedzői szakismeretek 

Sportági 

szakismeretek 

elmélet 

Sportági szakismeretek gyakorlat 
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FELADATOK 

A sportfelkészülés szakaszának megfelelő 

edzésterveket készít 
  x          

Új sportági mozgáselemeket tanít, tökéletesíti 

tanítványai mozgástechnikáját 
       x  x   

A célcsoport sajátosságainak megfelelő 

képességfejlesztési és edzésvezetési 

módszereket alkalmaz 

         x x  

Az edzéstervben meghatározottak szerint 

ellenőrzi tanítványai fejlődését, a kapott 

eredményeket értékeli 

 x  x   

Az életkori és az egyéni sajátosságok 

figyelembevételével felkészíti sportolóit a 

versenyre (mérkőzésre) 

   x   

Hozzásegíti tanítványait a versenyen 

(mérkőzésen) való sikeres szerepléshez, ellátja 

a verseny előtti, alatti és utáni edzői 

feladatokat  

   x  x 

Az edzésen, illetve a versenyen (mérkőzésen) 

észleli a technikai és taktikai hibákat, 

útmutatást ad azok kijavítására  

  x  x x 

Elemzi a versenyről, (mérkőzésről) készült 

statisztikákat, felvételeket, a tapasztaltakat 

felhasználja további munkájában  

  x  x x 

Hatékonyan használja a sportteljesítmény 

fokozásának megengedett eszközeit 
   x   

Betartja és betartatja a doppingellenes 

tevékenység szabályait  
   x  x 

Közreműködik a kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyeinek megszervezésében és 

lebonyolításában  

x   x  x 

Erősíti a csapatkohéziót, kezeli a felmerülő 

konfliktusokat, hozzájárul a jó közösségi 

légkör megteremtéséhez 

     x 
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Edzőtáborokat szervez, összeállítja és 

megvalósítja az edzőtáborok szakmai 

programját 

x x  x x x 

Hozzájárul a sportolók egészséges 

életmódjának, egészséges táplálkozásának 

megvalósulásához 

   x  x 

Pedagógiai és pszichológiai módszerek 

alkalmazásával támogatja a sikeres versenyzői 

személyiségjegyek kialakulását  

     x 

Kompetenciahatárain belül értelmezi és 

hasznosítja a sportorvosi, illetve 

terhelésélettani vizsgálatok eredményeit 

 x  x  x 

Feltárja a teljesítmény-visszaesés okait, és 

közreműködik azok megszüntetésében 
   x   

Megelőzi a terheléses rosszullétek 

kialakulását, bekövetkezésük esetén ellátja a 

szükséges teendőket 

   x        x 

Együttműködik a sportolók felkészítésében 

érintett egyéb szakemberekkel (sportorvos, 

pszichológus, sportmenedzser stb.) 

 x          x 

Ellátja a szponzorációval kapcsolatos edzői 

feladatokat (szponzorkeresés, kapcsolattartás, 

médiaszereplés stb.) 

x            

SZAKMAI ISMERETEK 

A sportfelkészülés szakaszai   x  x  x  x    

A sportedző sportági kompetenciái x   x  x x  x   x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport jellemzői  
     x x   x x  

A sportági mozgástechnika elmélyítése, 

tökéletesítése, a technikai elemek gazdagítása 
   x   

Sportági taktika és stratégia     x    

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportági felkészítésének tervezése 
 x     

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportágspecifikus 

képességfejlesztése  

    x  

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzésvezetési sajátosságai, 

módszerei  

    x  

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése 

és értékelése 

   x   

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyzése 
x   x   

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyeinek szervezése és 

lebonyolítása 

x   x  x 

Az edzőtáborozás      x x 

A sportági teljesítményt befolyásoló 

módszerek és körülmények  
   x   

A doppingellenes tevékenység szabályai  x      

A hazai és nemzetközi sportági szakszövetség 

működése 
x      

A kiválasztás és beválás sportágspecifikus 

kérdései  
    x x 

Az utánpótlásnevelés rendszere hazánkban  x      
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A sportoló táplálkozása, életmódja     x x 

A sportoló személyiségének megismerése, a 

hatékony edző-tanítvány viszony 

pszichológiai, pedagógiai alapjai 

     x 

A sikeres edző személyisége      x 

Csapatépítés, a csapatkohézió erősítése      x 

Sportorvosi és egyéb terhelésélettani 

vizsgálatok eredményeinek felhasználása az 

edzői munkában 

 x  x   

Edzés közben előforduló nem sérüléses 

eredetű rosszullétek, és azok első ellátása 
     x 

A letörés okai, formái, megelőzése, kezelése, a 

túlerőltetetés és a túledzés 
 x  x   

Team-munka a sportolók felkészítésében      x 

Szponzorálás a sportágban x           x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x  x   x  x x  x  

Szakmai nyelv használata    x x  x  x  x  

Motoros készség      x  x x   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x   x x  x   x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége      x x   x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x   x x  x  

Elhivatottság, elkötelezettség x   x  x  x x   x 

Stressztűrőképesség  x  x  x  x  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiváló készség      x  x  x  x 

Irányítási készség    x x   x x   x 

Interperszonális rugalmasság  x         x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés  x  x x   x  x  x 

Eredményorientáltság    x x  x  x    

Ellenőrzés   x x x x   

 

 



 

  

 

21. Sportági szakismeretek elmélet tantárgy    32 óra/32 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

21.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott 

sportáguk szervezetrendszeréről, továbbá a különböző tudományterületek sportágspecifikus 

vonatkozásairól. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

21.3. Témakörök  

 

21.3.1.  Sportág jellemzői, szervezetrendszere   6 óra/6 óra 

 A sportág célcsoportjának jellemzői 

  A sportág szabadidősport területet érintő vonatkozásai 

  A sportág versenysport területet érintő vonatkozásai 

A sportág hazai és nemzetközi szervezetei 

 A sportág szervezeteinek egymáshoz való viszonya 

 A sportág utánpótlásnevelési rendszere 

 

21.3.2. Sportágspecifikus edzéstervezés    26 óra/26 óra 

 A sportági felkészítés tervezése 

 Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei, eszközei 

 Sportágspecifikus élettani, egészségtani vonatkozások 

 Sportágspecifikus pszichológiai vonatkozások 

 Sportágspecifikuss pedagógiai vonatkozások 

 Sportágspecifikus edzéselméleti vonatkozások 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 
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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 
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pont lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

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. 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. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
 x   

3.3 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   

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

22. Sportági szakismeretek gyakorlat tantárgy         320 óra/320 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1.A tantárgy tanításának célja 

Olyan sportágspecifikus ismeretek nyújtása, jártasságok, képességek, készségek és attitűdök 

kialakítása, melyek segítségével a tanuló alkalmassá válik: 

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen 

oktatni 

- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 

- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni 

- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai 

sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani 

- a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni 

- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni 



 

  

- különböző ciklusú edzésterveket készíteni 

- a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani  

- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni 

- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat 

ellátni 

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni 

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest 

- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani 

- más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

22.3. Témakörök 

 

22.3.1. Sportági taktika       20 óra/20 

óra 

 Sportági taktika 

 Stratégia 

 

22.3.2. Versenyeztetés, teljesítményfokozás          140 óra/140 

óra 

 Terhelésélettani vizsgálatok a sportágban 

 Edzettségi állapot ellenőrzése, értékelése 

 Edzőtábor szervezése, lebonyolítása 

 Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei 

 Kiválasztás a sportágban 

 Versenyszervezés a sportágban 

 

22.3.3. Sportágspecifikus edzésvezetés           140  óra/140 

óra 

 Sportági edzésvezetési módszerek 

 Edzéstervezési módszerek, eszközök a sportágban 

 

22.3.4. Edzői szerep a gyakorlatban     20 óra/20 

óra 
 Az edző, mint példakép saját sportágában 

 Motiváció a gyakorlatban 

 Csapatépítés, csapatkohézió a sportolók körében 

 Szponzorok toborzásában való részvétel a gyakorlatban 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A sportág sajátosságának és igényének megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya. 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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. vita   x  

1.4. szemléltetés   x  

1.5. projekt  x   

1.6. szimuláció  x   

1.7. házi feladat x    

 

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     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x   

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Tesztfeladat megoldása x    

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x    

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló   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. Szolgáltatási tevékenységek körében     

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x    

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x    

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x    

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x    

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 



 

  

 

 

 

 

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodul Tantárgy/Témakörök 

 

10324-12  

Edzéselmélet és gimnasztika  

Edzésprogramok gyakorlat  

Edzéslátogatás 

Motoros képességfejlesztés 

 

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika 

 

Edzésprogramok gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Edzéslátogatás  

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, saját edző 

irányításával 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, 

klubban, településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása    

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak 

tartott edzések megtekintése  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness 

instruktor) 

Versenyek látogatása (sportedző) 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 



 

  

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek 

megtekintése  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes 

feladatait.)   

 

Motoros képességfejlesztés  

Általános és speciális erőfejlesztés  

 Gyorsaság fejlesztése 

 Állóképesség fejlesztése 

 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése  

 Koordinációs képességek fejlesztése  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és 

edzésprogramok végrehajtása útján történik.)  

 

 

  



 

  

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

 

az  

54 140 02 

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

valamint a  

IV. PEDAGÓGIA  

ÁGAZATHOZ 

 

 

 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az 

első négy évfolyamra azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos 

szakképzésben az első évfolyamra , előírt tartalom) a Pedagógia ágazat alábbi 

szakképesítéseire egységesen vonatkozik: 

 

54 140 01  Gyógypedagógiai- segítő munkatárs 

54 140 02  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– az 54 140 02 Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült.      

 

 

VI. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

 



 

  

A szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

VII. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Bemeneti kompetenciák: - 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

X. 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 

 

 

XI. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, 

órakeretével. A kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik 

a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 

szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

Évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 



 

  

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a 

szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben 

az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a 

szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt 

keletkezik!) 
  



 

  

 

Szakmai ágazati oktatás a 9-12. évfolyamon - kifutó 

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV 

IV. PEDAGÓGIA  

ÁGAZATHOZ 

 (a szakképzési kerettanterv alapján) 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+ 

0,5 
          

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             



 

  

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

11464-12  

Pedagógiai, 

pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  
1,5+ 

0,5 
  3   3   4  

Pedagógia 

gyakorlat 
 1 70  1+1 105  1+1 140  3 

Pszichológia   2   2   3   3+1  

11467-12 

Oktatási tevékenység 

Oktatási 

intézmények 

működése 

           

Szabadidő 

szervezés 
           

A pedagógiai 

segítés 

gyakorlata 

           

11468-12 

Kapcsolat a 

családokkal 

Családtan            

Kommunikáció, 

kapcsolatépítés 
           



 

  

Kommunikáció a 

gyakorlatban 
           

11469-12 

Családpedagógiai 

gondozás 

Családpedagógia             

Szervezési és 

ügyintézési 

ismeretek 

           

A szervezés és 

ügyintézés 

gyakorlata 

           

összes óra  4+1 1  
70 

5  1+1 
105 

6  1+1 
140 

 7 3+1 

összes óra 6 7 8 11 

 

  



 

  

Szakmai vizsgára felkészítő szakasz 13. évfolyam - kifutó 

54 140 02 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+ 

0,5 
   

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    

0,5+ 

05  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2 

 

11464-12  

Pedagógiai, 

pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  
10,5+ 

0,5 
- -   

Pedagógia 

gyakorlat 
 10 160   

Pszichológia   10 - -  
 

 

11467-12 

Oktatási tevékenység 

Oktatási 

intézmények 

működése 

   
3,5+ 

0,5 
 

Szabadidő 

szervezés 
   3  



 

  

A pedagógiai 

segítés 

gyakorlata 

    6 

11468-12 

Kapcsolat a 

családokkal 

Családtan    2  

Kommunikáció, 

kapcsolatépítés 
   1  

Kommunikáció a 

gyakorlatban 
    3 

11469-12 

Családpedagógiai 

gondozás 

Családpedagógia     4  

Családpedagógia 

gyakorlata 
    +1 

Szervezési és 

ügyintézési 

ismeretek 

   3  

A szervezés és 

ügyintézés 

gyakorlata 

    3 

Testnevelés  +2    

Elsősegélynyújtási ismeretek     +1 

Osztályfőnöki +1   +1  

összes óra  21+2 12 
160 

 19+2  12+2 

összes óra 35 35 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

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  

 



 

  

4. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy    18 óra /18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

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/ 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/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/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/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. 

 



 

  

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra/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/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.  

 

1.22. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 



 

  

1.23. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.23.1. 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    

 

1.23.2. 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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i 
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- 
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s 
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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 

 

1.24. 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 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 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 

 

  

  



 

  

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 

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) 

- 

 

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  
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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   

 



 

  

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  

  



 

  

 

 

 

A  

11498-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 



 

  

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén)  

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 

tájékozódik 
   x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti 

munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 

megértése, használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve 

válaszai 
 x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt 

egyszerű szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett 

kérdések megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, 

összetett 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  

Deduktív gondolkodás   x  



 

  

11. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra  

 

3.18. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen 

nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást 

is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve 

az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások 

elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a 

mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

3.19. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.20. Témakörök 

 

3.3.17. Nyelvtani rendszerzés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, 

illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 

válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy 

szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen 

képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 

megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.18. Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt 

idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 



 

  

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi 

és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az 

állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés 

alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy 

egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások 

birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún 

elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

3.3.19. Nyelvi készségfejlesztés                24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve 

valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, 

kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott 

idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.20. Munkavállalói szókincs               24 óra 



 

  

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan 

tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör 

tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt 

kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.21. A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig 

számítógépes tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag 

által támogatott formában zajlik. 

 

3.22. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

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  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
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. 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 

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  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.23. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11464-12 

 

azonosító számú 

 

Pedagógiai, pszichológiai feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 
 



 

  

A 11464-12 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 

11464-12  

 Pedagógiai, pszichológiai feladatok 
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FELADATOK 

A pedagógussal együttműködve részt vesz a 

tanítási órákon 
x x x x x x x x x 

Segít a tanítási órák előkészületében, a 

szükséges eszközök előkészítésében 
x x x x x x x x x 

Együttműködik a pedagógussal a tanórákon az 

általános jellegű oktató, nevelő munkában 
x x x x x x x x x 

A pedagógus útmutatásai alapján egyénileg 

segíti a tanulót a tanórán, illetve tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

   x x    x 

Közreműködik a tanórán az általános jellegű 

oktatástechnikai eszközök kezelésében 
   x x    x 

Ügyeletet lát el tanítási órák előtt, óraközi 

szünetekben 
   x x    x 

Részt vesz az intézmény rendezvényeinek 

szervezésében, lebonyolításában 
   x x    x 

Tevékenyen részt vesz a tanulók alapvető 

munkatevékenységeinek kialakításában 
   x x    x 

Részt vesz az intézményen kívüli 

foglalkozásokon, programokon 
   x x    x 

Tevékenyen részt vesz a tanulók higiénés 

személyi és környezeti higiénés szokásainak 

kialakításában 

   x x    x 

Tevékenyen részt vesz a tanulók öltözködési 

szokásainak kialakításában 
   x x    x 

Tevékenyen részt vesz a tanulók étkezési 

szokásainak kialakításában 
   x x    x 

Szervezi és felügyeli a csoportos étkeztetést    x x    x 

Felügyeli a beteg gyermeket    x x    x 



 

  

Gyakoroltatja tanulóval a mindennapi 

élethelyzethez szükséges tevékenységeket 
   x x    x 

Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási 

tevékenységét 
   x x    x 

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős 

tevékenységekben 
   x x    x 

Differenciáltan segíti az SNI-s gyermek 

gondozását, fejlesztését 
x x x x x x x x x 

Segíti a tehetséges tanulókat tehetségük 

kibontakozásában 
x x x x x x x x x 

Közreműködik az adminisztrációs teendők 

ellátásában 
   x x    x 

Eligazodik a közoktatási és gyermekvédelmi 

jogszabályok körében 
   x x    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, 

kutatási területei 
x         

A nevelés fogalma, jellemzői  x         

Nevelés az ókorban, a középkorban, a 

reneszánsz humanizmus idejében, az újkorban 
x         

Napjaink pedagógiája, reformpedagógiák, 

összehasonlító pedagógia 
x         

A nevelés színterei, módszerei, folyamata  x        

Nevelés a családban, a család, mint 

szocializációs szintér 
   x x     

Az óvodai és iskolai nevelés  x        

A nevelés, mint a társadalomi beilleszkedés 

folyamata 
 x        

A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők, 

az öröklés és környezet, az érés együtthatása 
    x     

A gyermek megismerésének lehetőségei, 

módszerei 
     x x   

A megfigyelés, a szociometria     x     

Vezetési és nevelési stílusok, a nevelő, mint 

modell 
     x    

A didaktika fogalma, tudománya   x       

Az oktatás célja, módszerei, tárgyi feltételei, 

eszközei, a tanítás-tanulás folyamata 
  x       

A nevelés, oktatás alapdokumentumai   x       

Különleges bánásmódot igénylő gyermek       x    

Inklúzió, integráció, szegregáció    x x     

A pedagógia tudomány határterületei x         

Az iskola és a család kapcsolata      x x   

Az iskolai mentálhigiéné       x   

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, 

vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a 

tudományok rendszerében 

     x    

Megfigyelés, kikérdezés, kísérlet      x    

Általános lélektani ismeretek      x    



 

  

Kognitív folyamatok, érzékelés, észlelés, 

emlékezet, képzelet, gondolkodás 
     x    

Fejlődéslélektan, Erikson pszichoszociális 

fejlődés elmélete 
      x   

A csecsemőkor, a kisgyermekkor, az óvodáskor, 

az iskoláskor, a pubertás, a felnőttkor, az 

időskor 

      x   

Pedagógiai pszichológia         x 

Szociálpszichológia        x  

A szerep és státusz, az én megnyilvánulása        x  

Az identitás fogalma, a szociális identitás, a 

kulturális identitás 
      x x  

A csoport, a deviancia, az előítélet, a 

sztereotípia, a kisebbség, a társadalmi mobilitás 

fogalma 

       x  

Andragógiai alapfogalmak – LLL        x x 

Jogi alapismeretek    x      

Kommunikációs ismeretek    x x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x x x x x x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x x x x x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x x 

Általános taneszközök használata    x x     

Tanulói fejlesztő eszközök használata    x x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x x x x x x x x 

Türelmesség    x x     

Terhelhetőség    x x     

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség    x x     

Határozottság    x x     

Tolerancia    x x     

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemmegosztás    x x     

Helyzetfelismerés    x x     

Ötletgazdagság       x x         

 

 

12.   Pedagógia tantárgy                      398 óra / 378 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával 

készítse fel a tanulókat a nevelő, oktató munkába történő tudatos és hatékony 

közreműködésre. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

  

A pedagógiai tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.  

 

12.3.  Témakörök 

 

12.3.1. Általános pedagógia és neveléstörténet                            196 óra/180 óra 

A pedagógia tárgya, célja, feladata, felosztása, tudományközi kapcsolatai, a 

pedagógia a tudományok rendszerében, a tudományosság kritériumai. 

Az alternatív pedagógiák, neveléstörténeti ismeretek, nevelés az őskorban: 

nevelés az ősközösségben, nevelés az ókorban: Mezopotámia, Egyiptom, India, 

Kína. 

Az Európai kultúra: spártai nevelés, az athéni nevelés, a görög nevelés 

gondolkodói: a szofisták, Szókratész, Platón, Arisztotelész, nevelés az ókorban: 

a római nevelés 

Nevelés a középkorban: A korai kereszténység és nevelés, a klérikus műveltség 

intézményei, a világi nevelés, a középkor gyermekfelfogása, a magyar 

intézményes nevelés kezdetei. 

A reneszánsz és humanizmus: a reneszánsz emberfelfogása, reformáció és 

ellenreformáció pedagógiai törekvései, Luther tanai, iskoláztatás 

Magyarországon Mohács után. 

Nevelés az újkorban: Apáczai Csere János tanai, Johannes Amos Comenius 

pedagógiai szintézise, iskoláztatás felvilágosodás korában, John Locke, 

Rousseau pedagógiája, Pestolazzi pedagógiája. 

Magyarország neveléstörténete 1616-1806 között: Pázmány Péter, I. Ratio 

Educationis, Tessedik Sámuel reformjai, II. Ratio Educationis. 

XIX. sz. pedagógiája: a német filozófiai pedagógia, Kant, Herbart, a magyar 

neveléstörténet: népoktatás, Eötvös József.  

A pozitivizmus hatása a pedagógiára: August Comte, Herbert Spenser elmélete. 

A pesszimizmus pedagógiája: Schopenhauer elmélete. 

A XIX/XX. századforduló utáni pedagógia: a pragmatista felfogás: William 

James, Dewey, a gyermektanulmány. 

Reformpedagógiai törekvések: művészetpedagógia, „New School” modellje, 

természettudományos koncepciók: Maria Montessori, a reformpedagógia 

második szakasza: Waldorf pedagógia, Rudolf Steiner, a munkaiskola: Georg 

Kerschensteiner, Celestin Freinet, az orosz-szovjet munkaiskola. 

Pszichológiai iskolák: A beheviorizmus, az alaklélektan, a pszichoanalízis, 

mélylélektani iskolák, Jung, Adler, Piaget elméletei. 

 

12.3.2.  Neveléselmélet                                  102 óra/100 óra 

A nevelés fogalma, a nevelési cél, a célok összefüggése, szerepe a személyiség 

fejlődésében, a nevelés feladat és eszközrendszere, ember, egyén, személyiség a 

nevelés folyamatában, érték, norma. 



 

  

Nevelési alapelvek: egyéni sajátosságokra figyelembevételének elve, a 

pozitívumokra való támaszkodás, nevelési ráhatások egysége. 

A nevelést meghatározó tényezők: a nevelés szükségessége és lehetősége, a 

személyiségfejlődést befolyásoló tényezők: a természeti tényezők, társadalmi 

tényezők, a kultúra szerepe, a szocializáció fogalma. 

A nevelés folyamata: A nevelés társadalmi jellege, szocializáció és nevelés, a 

nevelés átfogó jellege, a belsővé válás. 

A nevelés módszertana: a nevelési módszer fogalma, a meggyőzés módszerei, a 

tevékenység megszervezésének módszerei, a magatartásra ható módszerek. 

A nevelés színterei: családi nevelés, óvodai,- iskolai nevelés, a 

tömegkommunikáció hatásai. 

A nevelő, mint modell, a fontos személyiség jegyei. 

A vezetési, nevelési stílusok. 

A gyermek megismerésének módszerei: megfigyelés, szociometria. 

A pedagógiai kommunikáció: a kommunikáció fogalma, funkciói, a pedagógiai 

kommunikáció, kommunikációs gátak. 

Konfliktusok a nevelésben: a konfliktus fogalma, háttere, a konfliktus fajtái, 

konfliktuskezelési stratégiák, a kreatív konfliktus. 

A nevelés, mint a viselkedés alakítása, a szokás és a hagyomány, alapvető 

biológiai szükségletek életkor szerinti változása. 

A szocializáció színterei, a család, a család szerkezete, funkciója, típusait, az 

együttnevelés formáit, a nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepe. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, különleges bánásmódot igénylő gyermek, a 

hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermek. 

A tehetségfejlesztés. 

Romapedagógia alapjai. 

 

12.3.3. Didaktika              100 óra/98 óra 

A didaktika fogalma, tárgya, pedagógiai és didaktika kapcsolata, didaktika és 

módszerek kapcsolata. 

A didaktika alapfogalmai: tanulás, tanítás, oktatás, ismeret, tudás, tudásszint, 

jártasság, készség, a képesség és kreativitás, az oktatás, képzés, nevelés egysége. 

A didaktika alapelvei: a nevelésközpontúság elve, a tudományosság elve, a 

rendszeresség elve, a szemléletesség elve, az aktivitás elve, a motiválás elve, a 

fokozatosság elve, a tartós tudás elve. 

A tanítás-tanulás alapdokumentumai. 

A tanítás-tanulás tartalma: a tanterv, a tanítási anyag kiválasztása, elrendezése, 

tudomány és tantárgy 

A tanítás-tanulás folyamata: a tanítás-tanulás folyamata fogalma, a gyermek 

ismeretszerzésének jellemzői, az oktatási folyamat fázisai. 

A tanítás-tanulás megszervezése, szervezeti formái: osztályterem, 

tanórarendszer, szaktanterem, tanulmányi látogatás, önművelődés, 

munkaformái: frontális munka, csoport munka, egyéni munka. 



 

  

A tanítási-tanulási stratégiák, technikák: mélyreható, szervezett és mechanikus 

technikák. 

A tanítási óra felépítése: új ismeretet feldolgozó óra, új ismereteket alkalmazó 

óra, ismétlő óra, ellenőrző óra. 

A tanítási-tanulási folyamat eszközei. 

A tanítás-tanulás módszerei: a módszer fogalma, megválasztásának szempontjai, 

a szóbeli ismeretközlés, a szemléltetés, a megbeszélés, a gyakorlás, az ismétlés. 

 

12.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

12.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. 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 x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 



 

  

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.2. Leírás készítése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 



 

  

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x   

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 



 

  

 

12.5.2. 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    

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.2. elbeszélés x x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.3. kiselőadás x   

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.4. megbeszélés x x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.5. vita  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.6. szemléltetés x x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.7. projekt  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 



 

  

1.8. kooperatív tanulás  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.9. szimuláció  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.10. szerepjáték  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.11. házi feladat x x  

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54 § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

13. Pedagógiai gyakorlat tantárgy      204 óra + 315 óra ÖGY / 360 óra + 160 ÖGY* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanuló betekintést nyerjenek az óvodák és 

iskolák szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző 

színtereit. Legyenek tájékozottak az itt végzendő pedagógiai munka jellegével, az 

alkalmazott stratégiákkal, innovatív módszerekkel. A megszerzett tapasztalatokat 

el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a megismert új elemekkel 

szélesítsék pedagógiai tudásukat. 
 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá 

a nevelés elméleti és fejlődéslélektani szakmai tartalmakhoz. 

 

5.3. Témakörök 



 

  

 

5.3.1. Gondozási tevékenység  

130 óra + 195 óra ÖGY / 180 óra + 80 óra ÖGY 

Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok 

alapján. 

Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi 

szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. (ÖGY) 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges 

életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása;. 

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet feltételei. 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 

 

5.3.2. A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, 

problémahelyzetek elemzése          

74 óra + 120 óra ÖGY / 180 + 80 óra ÖGY 

A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer 

alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. (ÖGY) 

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai 

feltételei. 

A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a 

gyermek fejlettségének mutatói. 

A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. 

A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. 

A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői. 

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai 

feltételei. 

A gyermek motiválása, aktivitás, a beleélés. 

Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, 

csoportfoglalkozások, tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, 

lebonyolítás, ellenőrzés, értékelés. 

A tanórán kívüli foglalkozások. 

Szemléltető eszközök készítésének lehetőségei, technikái. 

Az iskolán kívüli programok, lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása. 

Felkészülés a tanórára, az óravázlat. 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, 

érzelmek. 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, 

véleményezése. 



 

  

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, 

a szükséglet, az érzelem. 

Az intézmények működését meghatározó dokumentumok. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló, kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége. 

Kapcsolattartás a szülővel. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A szakmai gyakorlat helyszíne: a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda vagy 

általános iskola.  

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: heti, vagy kétheti vagy 

havi rendszerességgel történik, a gyakorlati hellyel egyeztettet időpontban.  A 

gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg.  A szakmai gyakorlat 

lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg 

történhet. A tanulók az oktató elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben 

hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati tevékenységet 

folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek 

tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a 

foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői 

munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat 

a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 

Összefüggő szakmai gyakorlat: Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári 

szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka 

tartalmához, a tanév rendjéhez. Az összefüggő nyári gyakorlat sajátos 

körülmények között is teljesíthető, pl: nyári tábor, erdei iskola, sporttáborok, és 

egyéb óvodai , iskolai programok lebonyolítása keretében. 

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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
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so
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai  

csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 



 

  

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 



 

  

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2.2. Leírás készítése x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 



 

  

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 



 

  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 



 

  

oktatástechnikai 

eszközök 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

4.4. Csoportos versenyjáték  x x 

Óvodai és általános 

iskolai csoportszobák, 

tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

szemléltető eszközök, 

taneszközök, egyéni 

fejlesztő eszközök, 

sportszerek, 



 

  

kézműves technikák 

eszközei, 

oktatástechnikai 

eszközök 

 

5.5.2. 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 x x 

Óvodai és általános iskolai  

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

1.2. elbeszélés  x x 

Óvodai és általános iskolai 

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

1.3. megbeszélés  x x 

Óvodai és általános iskolai 

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

1.4. szemléltetés  x x 

Óvodai és általános iskolai  

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

1.5. szimuláció  x x 

Óvodai és általános iskolai 

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 



 

  

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

1.6. szerepjáték  x x 

Óvodai és általános iskolai 

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

1.7. házi feladat x x x 

Óvodai és általános iskolai 

csoportszobák, tantermek, 

szabadidős helységek, 

berendezései, tárgyai, 

egyéni fejlesztő eszközök, 

sportszerek,  kézműves 

technikák eszközei, 

oktatástechnikai eszközök 

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Pszichológia tantárgy           348 óra / 360 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja: 

A Pszichológia oktatásának célja, hogy megismertesse a tanulókkal az általános 

és személyiség-lélektan, a szociálpszichológia, a fejlődéspszichológia és a 

pedagógiai pszichológia és a munkapszichológia korszerű ismeretanyagát. 

Alakítsa ki a tanulók személyiség-központú szemléletmódját. Nyújtson alapvető 

ismereteket önmaguk és mások megismeréséhez, a családi és társadalmi 

helyzetek értelmezéséhez a szocializációs folyamatokban. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pszichológia tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, 

továbbá a nevelés elméleti tartalmakhoz. 

 

6.3.Témakörök 

 

6.3.1. Általános és személyiség-lélektani ismeretek         96 óra /90 óra 

A pszichológia tárgya, feladata, a pszichológia ágai, pszichológia a 

tudományok rendszerében, történeti gyökerek, módszerei. 

A szervezet felépítése és működése, a viselkedés biológiai alapjai, az 



 

  

idegrendszer működése. 

A megismerési folyamatok, érzékelés, észlelés, a figyelem, a tanulás, az 

emlékezés, a képzelet, a gondolkodás. 

A nyelv és kommunikáció. 

A motiváció, az érzelmek, az akarati cselekvés. 

A személyiség fogalma, személyiség elméletek, a személyiség szerkezete. 

A személyiségfejlődését meghatározó tényezők. 

Adottság rátermettség, hajlam, temperamentum, az érdeklődés, képesség, 

tehetség, kreativitás. 

A személyiségtípusok és jellemzőik. 

Aszociális magatartásformák elsajátítása, önszabályzó funkciók alakulása. 

 

6.3.2. Fejlődéslélektan alapjai             84 óra/90 óra 

A fejlődéslélektan tárgya, módszerei, a filogenezis, ontogenezis, a pszichikus 

fejlődés feltételei. 

Az életkori szakaszok, a méhen belüli fejlődés, a csecsemőkor, a gyermek és 

gondozója közötti kapcsolat, a kötődés, az én felfedezése. 

A kisgyermekkor, a nyelvelőtti kommunikáció, a nyelvi fejlődés, Piaget 

elmélete, társas fejlődés kisgyermekkorban, agresszió és proszociális 

viselkedés. 

Az óvodáskor, gyermek a közösségben. 

Az iskoláskor, kognitív és biológiai fejlődés iskoláskorban, társas 

kapcsolatok fejlődése. 

A szerülőkor, a fejlődés biológiai és szociális alapja, a társas élet 

újjászerveződése, az identitás fogalma. 

A felnőtt és időskor, biológia és szociális változások. 

 

6.3.3. Szociálpszichológia alapjai            84 óra/90 óra 

A szociálpszichológia, mint tudomány, tárgya, területei. 

A személyek egymásra hatása, a társas hatás, az individualizáció, a 

tömeglélektan, a szociális interakció, a kommunikáció. 

Egyén a társadalomban, a szerep, az érték, a szociális attitűd. 

A szociális megismerés, attribúció, a választás, a meggyőzés. 

A páros kapcsolatok, személyközi viszonyok, a segítségnyújtás, az agresszió, 

frusztráció-agresszió hipotézis, antiszociális-proszociális agresszió, 

rokonszenv, az altruizmus személyközi vonzalom. 

Társas helyzetek, együttműködés és versengés. 

A csoport, érték és normaképződés csoportban, csoportfejlődés, vonatkozási 

csoport, csoportközi viszonyok, sztereotípiák, előítélet, a kisebbségek, 

társadalmi identitás. 

 

6.3.4. Pedagógiai pszichológia és munkalélektan alapjai 84 óra/90 óra 

A pedagógiai pszichológia tárgya, a személyiségfejlesztés módszerei. 



 

  

A fejleszthetőség és a pszichikus determináció.  

A tanuló megismerése, személyi hatások. 

A tanulói közösségek pszichológiai elemzése, csoportkutatás, egyén és 

közösség. 

A munkalélektan fogalma, célja, feladata, a munkapszichológia módszerei. 

A dolgozó ember munkatevékenysége.  

A dolgozó ember, a munkakörnyezet és a termelési tevékenység 

összefüggései. 

Az ergonómia, a munka és szervezetpszichológia, munkahelyi 

mentálhigiéné. 

 

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 tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 



 

  

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.2. Leírás készítése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 



 

  

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 



 

  

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 



 

  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

4.4. Csoportos versenyjáték  x x 

Általános jellegű 

iskolai tanterem, 

könyvtár, Tankönyv, 

munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított 

feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

 

6.5.2. 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 x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.2. elbeszélés  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.3. megbeszélés  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.4. szemléltetés  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.5. szimuláció  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 



 

  

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.6. szerepjáték  x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

1.7. házi feladat x x x 

Általános jellegű iskolai 

tanterem, könyvtár, 

Tankönyv, munkafüzet, 

pedagógus által 

összeállított feladatsorok, a 

tanulók jegyzetei 

 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11467-12 azonosító számú 

 

Oktatási tevékenység 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

  

A 11467-12 azonosító számú Oktatási tevékenység megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11467-12 

Oktatási tevékenység 

 

Oktatási 

intézmények  

Szabadidő szervezés 

 

Pedagógiai 

segítés 

gyakorlata 
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FELADATOK 

Egyezteti a pedagógussal a tanórai 

foglalkozások, óvodai foglalkozások teendőit 
 X X X X X X X X X 

Részt vesz a tanórákhoz (tanterem, helyiségek 

berendezése, stb.) és óvodai foglalkozásokhoz 

szükséges eszközök előkészítésében 

 X X X X X X X X X 

Együttműködik a pedagógussal olyan 

tananyagok feldolgozásában, amelyek a 

családsegítő munkájában is nélkülözhetetlenek 

(társadalmi, életviteli, környezeti, stb. témákban)  

 X         

A pedagógus irányításával közreműködik a 

tanulót, gyermeket fejlesztő, korrekciós 

tevékenységben 

   X   X  X  

Differenciáltan segíti az SNI-s gyermek/tanuló 

gondozását, fejlesztését 
   X   X  X  

Beszámol a pedagógusnak a tanulók, gyermekek 

tevékenységéről 
 X X X X X X X X X 

Közreműködik a tanulói teljesítmények 

értékelésének feldolgozásában 
 X       X  

A pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt, a 

gyermeket, tanulót érintő (napi) eseményekről 
  X X       

Felügyeli, segíti a gyermeket, tanulót a 

szabadidős tevékenységében 
    X X X X  X 

Foglalkozást szervez (ügyeleti időben, 

szünidőben, stb.), foglalkozást tart (sport, játék, 

kézműves foglalkozás, stb.) 

    X X X X  X 

Részt vesz az intézmény rendezvényeinek 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában 
     X    X 

Részt vesz az intézményi (szülői értekezletek, 

intézményi értekezletek) és az intézményen kívüli 

foglalkozásokon, programokon 

 X X X  X   X X 

Intézményen kívüli foglalkozásokra, programok 

helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra 

stb. kíséri a tanulókat, gyermekeket 

 X  X X X X X X X 



 

  

SZAKMAI ISMERETEK 

A tanulókra és a szülőkre vonatkozó közoktatási 

jogszabályok 
 X               

  

Az intézmények működésére vonatkozó 

jogszabályok 
 X               

  

Közoktatási, családjogi és gyermekvédelmi 

jogszabályok, fogalmak 
 X               

  

Nevelési, oktatási, képzési intézmény működési 

szabályai 
 X               

  

A nevelés, oktatás alapdokumentumai X          

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel 

való foglalkozás lehetőségei  
   X     X  

A magatartási, beilleszkedési nehézségek 

alapvető jellemzői 
   X     X  

Oktatástechnikai eszközök kezelése, elemi 

karbantartási teendői 
 X    X   X  

Egyéni és csoportos foglalkozásokat meghatározó 

pedagógiai és pszichológiai jellemzők, feltételek 
 X X X X  X  X X 

Társas és közösségi játékok jellemzői, az egyes 

játékok szerepe, megválasztásának szempontjai 
      X   X 

Sportjátékok, játékok szabályai, jellemzői, 

szerepe, megválasztásának szempontjai 
      X   X 

Fejlesztő játékok és technikák jellemzői és 

alkalmazhatóságuk 
      X   X 

Általános kézműves technikák jellemzői, 

alkalmazásuk feltételei, szerepük 
       X  X 

Egyszerű, a tananyag, a foglalkoztatási anyag 

szemléltetését szolgáló eszközök készítése 
 X      X X  

Tanulás módszertan  X       X  

Informatika alapjai  X       X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szabadkézi rajz, szemléltető eszköz készítése, 

tanulói manipulációs és fejlesztő eszközök 

használata 

  X     X  X X   X X  

X X 

Köznyelvi beszédkészség  X  X   X  X  X X  X  X  X X 

Tanulás módszertan alkalmazása, 

metakommunikációs eszközök használata 
 X       X 

 

Telekommunikációs és irodai eszközök 

használata 
 X       X 

 

Szövegszerkesztés, adatbázis-kezelés, 

információk kezelése 
 X       X 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Csapatmunka   X   X  X  X X  X  X  X X 

Kézügyesség    X   X       X X  X X 

Önállóság  X  X  X  X  X X  X  X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség   X   X  X  X X  X  X  X X 

Segítőkészség   X  X   X  X X  X  X  X X 



 

  

Konfliktusmegoldó készség     X   X     X    X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés X   X X  X   X X   X  X X X 

Rendszerező képesség X  X        X  X    X  

Kreativitás, ötletgazdagság           X X   X X   X 

 

 
7. Oktatási intézmények tantárgy                      112 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az óvodapedagógussal, vagy a 

pedagógussal együttműködve segítse a foglalkozások, ill. a tanórák 

hatékonyságának növelését. Tudjon segíteni a tanórák előkészületében, a 

szükséges eszközök előkészítésében, vagy elkészítésében. Tudjon 

együttműködni a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő 

munkában. A pedagógus útmutatásai alapján képes legyen egyénileg segíteni a 

tanulót a tanórán. Biztonságosan tudja kezelni az oktatástechnikai eszközöket. 

Tanítási órák előtt, óraközi szünetekben képes legyen ügyeletet ellátni. 

Tevékenyen részt tudjon venni a tanulók higiénés személyi és környezeti 

higiénés szokásainak kialakításában. Segíthesse az óvodáskorúak és a tanulók 

öltözködési szokásainak kialakítását. Legyen képes szervezni, felügyelni a 

csoportos étkeztetést, az étkezési szokások kialakítását. Differenciáltan segíteni 

tudja az SNI-s gyermekek gondozását, fejlesztését. Ismerje meg a közoktatási 

intézmények adminisztrációs feladatait, hogy közreműködhessen az 

adminisztrációs feladatok ellátásában. Képes legyen eligazodni a közoktatási 

jogszabályok körében. Ismereteivel képes lesz segíteni a szakterületeken 

dolgozó szakemberek munkáját, speciális felzárkóztató feladatokat ellátni. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az oktatási intézmények működése tantárgy közvetlenül kapcsolódik a 

neveléselmélethez (a nevelés színterei, a tanórán kívüli nevelés fajtái, tárgyi és 

személyi feltételei, gyermekközösségek) és a pszichológia (fejlődéslélektan) ide 

vonatkozó részeihez. 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. Közoktatási jogszabályok               

32 óra 

Közoktatási intézmények működésére vonatkozó törvények, 

jogszabályok, köznevelési, közoktatási törvény. 

Nemzeti Alaptanterv és Kerettantervek. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló jogszabályok. 



 

  

Kötelező minimális eszközjegyzék szerinti eszközök az óvodában és az 

iskolában. 

A tanulókra és a szülőkre vonatkozó közoktatási jogszabályok. 

A tanulók és szülők jogai és kötelezettségei. 

A nevelés - oktatás intézményi alapdokumentumai. Az 

alapdokumentumok kötelező tartalmai. 

A közoktatási intézmények működéséhez szükséges szabályzatok. 

Jogszabály által előírt tárgyi és személyi feltételek. 

Közoktatási intézmények (óvoda, iskola) helyiségei, a helyiségek 

berendezései. 

Flexibilis csoportszobák, tantermek szerepe az oktatásban. 

A pályázatok lehetőségei, elkészítési szabályai. 

 

7.3.2. Az oktatás segítése                32 óra 

A tanulói teljesítmények értékelése. 

A tanulói teljesítmények értékelésének feldolgozásának lehetséges 

formái. 

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő tanítási módszerek és 

hatékonyságuk. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás módszertani technikák.  

Adminisztrációs teendők, (Csoportnapló, eseménynapló, üzenő füzet, 

ellenőrzőkönyv funkciója és adminisztrációs teendői, órarend és 

ütemterv funkciója). 

Elektronikus kommunikáció az elektronikus napló, web-lap célja és 

működése. Az intézményi web-lap tartalma. 

Oktatástechnikai eszközök működésének elmélete, elemi karbantartási 

teendői, (adióvizuális eszközök, interaktív tábla, projektor stb.). 

Az óvodai foglalkozásokhoz és a tanórákhoz szükséges eszközök. 

Egyszerű, a foglalkozási anyag, a tananyag szemléltetését szolgáló 

eszközök készítése. 

 

7.3.3. A nevelés segítése                32 óra 

A közoktatási intézmények nevelési céljai. 

A nevelés módszerei, az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek. 

A beszoktatás módszerei az óvodában és az iskolában. 

Intézményi és szülői értekezletek célja, témái. 

A közoktatási intézmények kapcsolatrendszere, a kapcsolattartás formái. 

A közlekedésre nevelés fontossága, célja, feladata a nevelésben. 

A gyermekeket, tanulókat fenyegető veszélyek. Az áldozattá válás, 

konfliktuskezelés. 

Szenvedélybetegségek. 

A kábítószerek fajtái. A kábítószer fogyasztás következményei. 

Technikák a kábítószer prevencióra. 



 

  

Lelki egészség fontossága. „Abigél” az intézményi lelki segélyszolgálat 

és funkciója. 

Egészséges életmód, egészséges táplálkozás. 

Étkezés, étkezési szokások kialakítása. 

Az óvodai, iskolai és a napközis napirend tartalma. 

 

7.3.4. Sajátos nevelés - oktatás                16 óra 

Az esélyegyenlőség fogalma. Jogszabályi előírások. 

A tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségek alapvető jellemzői. 

A hátrányos helyzet. 

A deviáns viselkedés. A deviáns viselkedés okai. 

Munkaformák az óvodai és iskolai tevékenykedtetésben. A különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás lehetőségei. 

Az egyéni és csoportos foglalkozásokat meghatározó pedagógiai és 

pszichológiai jellemzők, feltételek. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás 

lehetőségei. 

Egyéni fejlesztés lehetőségei. 

Korrekciós tevékenységek. 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek szakértői véleményeinek 

tartalmi sajátosságai. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Tanterem az elmélet órák megtartásához szükséges felszereléssel. 

 

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
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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   

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

Szövegrész 

megjelölése a 



 

  

feldolgozandó 

témához 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Frontális tananyag 

ismertetés 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

Frontális tananyag 

ismertetés és feladat, 

feldolgozási 

szempont adása 

1.6. Információk önálló rendszerezése X   
Frontális tananyag 

ismertetés 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X  

Rendszerezési 

szempontok 

megadása 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X   Témaadás 

2.2. Leírás készítése X X  Témaadás 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X X X 

Kérdések adása adott 

témakör 

feldolgozásához  

2.4. Tesztfeladat megoldása X X  Különböző tesztek  

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel X   
Megfigyelési 

szempont adása 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
X   

Megfigyelési 

szempont adása 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
X   

Megfigyelési 

szempont adása 

3. Képi információk körében     

3.1. Szemléltető rajz értelmezése X   
Tanítást segítő 

szemléltető rajz 

3.2. Szemléltető rajz készítése leírásból X X  
Témaadás tanítási 

órához 

3.3. Rajz készítés szemléltető tárgyról X X  
Témaadás tanítási 

órához 

3.4. Oktatást segítő rajz kiegészítés X   
Tanítást segítő 

szemléltető rajz 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X   Problémafelvetés 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X X  

Elemzés 

szempontjainak 

megadása 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
X X X 

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, kérdéssor 

megadása 



 

  

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
X   

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, saját 

szempontsor alapján 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló X X  
Megfigyelési helyszín 

biztosítása 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X  

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X X 

Iskolai tananyag 

adása 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X  

Napközis, 

tanulószobai 

munkavégzés 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X X 

Napközis, 

tanulószobai 

munkavégzés 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X X X 

A tanulási, 

magatartási, 

beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő 

gyerekekkel való 

foglalkozásokhoz 

szempontsor adása 

7. Vizsgálati tevékenységek körében     

7.1. Anyagminták azonosítása X X  

Tanítás során 

használt szemléltető 

anyagok 

7.2. Tárgyminták azonosítása X X  

Tanítás során 

használt szemléltető 

eszközök 

 

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 (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  X X 
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.2. elbeszélés X X X Témaadás 

1.3. kiselőadás X   
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.4. megbeszélés  X X Téma megjelölése 

1.5. vita  X X 
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.6. szemléltetés X X X 
Tanítást segítő szemléltető 

rajz 



 

  

1.7. projekt  X  Témaadás 

1.8. kooperatív tanulás X   
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.9. szimuláció X   Témaadás 

1.10. szerepjáték  X X Témaadás 

1.11. házi feladat X   

Tananyagtartalom 

megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.12. hospitálás X   

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, kérdéssor 

megadása 

1.13. tréning  X  Témaadás 

1.14. szakmai gyakorlat X   Helyszín biztosítása 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Szabadidő szervezés tantárgy                  96 óra 

 

8.1.  A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a tanórán kívüli nevelés 

nevelési feladatait. Tudja, hogy melyek a szabadidő szervező konkrét feladatai. 

Tisztában legyen azzal, hogy a gyerekek mely képességei, készségei fejleszthetők a 

szabadidős tevékenység keretében. A pedagógus útmutatásai alapján egyénileg 

tudja segíteni a tanulót a tanórán kívüli foglalkozásokon. Tevékenyen részt tudjon 

venni az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. A 

szabadidő tervezése során képes legyen meghatározni a szabadidő eltöltésének 

célját, ennek megfelelően tudjon meghatározott időtartamra szabadidős programot 

tervezni. Képes legyen műsorokat összeállítani óvodai és iskolai rendezvények 

céljához. Tudja koordinálni a rendezvényekkel kapcsolatos marketingfeladatokat. 

Ismerje meg a játék szerepét, típusait, fajtáit. Tudjon életkori sajátosságoknak 

megfelelő játékokat kiválasztani és a játéktevékenységet irányítani. A tanuló 

sajátítsa el a népi hagyományokra épülő játékkészítési technikákat és tudjon a 

gyermekek életkorának figyelembevételével egyszerű kézműves dolgokat készíteni 

és készíttetni.  

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szabadidő szervezés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a 

nevelés színterei, a tanórán kívüli nevelés fajtái, tárgyi és személyi feltételei, 

gyermekközösségek). Kapcsolódik a pszichológia (fejlődéslélektan), a magyar 

nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, 

(történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz.  



 

  

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Szabadidő - pedagógia                16 óra 

A szabadidő - pedagógia legfontosabb paraméterei. 

A szabadidő eltöltésének hatásai a személyiség és a képességek fejlesztésére. 

A szabadidő szervező feladatai. 

A gyermekek és a tanulók segítésének módszerei a szabadidős 

tevékenységekben. 

A szabadidős tevékenységek rendszere az óvodában és az általános iskolában. 

A szabadidő - kultúra alakításának lehetőségei és feltételei.  

Szabadidős tevékenységek szervezeti formái, munkaformák, a módszerek 

alkalmazási területei. 

A néphagyomány ápolásának lehetősége az óvoda és az iskola szabadidős 

tevékenységeiben. 

 

8.3.2.  Rendezvények - ünnepségek szervezése             16 óra 

A főbb óvodai és iskolai rendezvények célja. 

Ünnepségek és megemlékezések szervezése, a megemlékezések történelmi 

háttere. 

Konkrét hagyományőrzés és egyházi ünnepek. 

A rendezvényszervezés folyamata (tervezés, szervezés, lebonyolítás, utómunka). 

Általános rendezvény forgatókönyv tartalma. 

Sportrendezvények tervezése (hely, idő, program, személyi és tárgyi feltételek). 

Módszerek a rendezvények színesebbé, emlékezetesebbé tételére. 

Rendezvénnyel kapcsolatos marketing feladatok. 

Rendezvények költségvetésének összetevői. 

Versenyek előkészítése, lebonyolítása. 

Általános rendezvény forgatókönyv tartalma. 

  

8.3.3. A játék pedagógiája és pszichológiája              32 óra 

Egyéni és csoportos foglalkozásokat meghatározó pedagógiai és pszichológiai 

jellemzők, feltételek. 

A játékra vonatkozó pedagógiai-pszichológiai elméletek. 

A játékok általános jellemzői. 

A gyermekjátékok biztonsági előírásai. Biztonságossági és egészségügy 

követelmények. 

A játék fajtái. 

A játéktevékenység fejlődése a különböző életkori szakaszokban. 

A játék célja, szerepe az óvodások és az iskolások életében. 

A játékfajták hatásai a gyerekre és tanulókra. 

Játékfajták a szabadban, zárt térben játszható játékok. 

A sport szerepe a személyiség fejlődésében. Sportjátékok fajtái. 



 

  

A sportjátékok szabályai, jellemzői, szerepe, megválasztásának szempontjai. 

A játék szerepe a személyiség fejlődésében és önkifejezésben. 

A játék „öngyógyító" szerepe. 

Önismereti játékok fajtái, formái. 

A különböző játékfajták pszichoterápiás hatása. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő szerepjáték feszültségoldó hatásai. 

Mesék, versek feldolgozása szerepjátékkal. 

A játékvezető feladatai. A játékvezetővel szemben támasztott elvárások. 

A játékos csoportfoglalkozásokon részvevők csoportdinamikai fejlődése. 

Játék – oktatás – szabadidő összefüggései, szerepük a személyiség fejlesztésében. 

Konstrukciós játékok. 

Korunk játékai: fantasyjátékok, és virtuális játékok, ezek előnyei és veszélyei. 

Az átlagtól eltérő játékfejlődés. A játék, mint terápiás eszköz. 

 

8.3.4. Kézműves foglalkozások                32 óra 

Az óvodai és iskolai dekorációk szerepe, fajtái. 

Óvodai, iskolai dekorációk, faliújságok szerepe, készítése. 

A néphagyományok, ősi magyar néphagyományok és népi játékok. 

Jeles napokhoz kapcsolódó néphagyományok. 

Népművészet, népművészeti technikák. 

Népviselet. Magyar tájak népviseletei. 

Néprajz, folklór, folklórizmus, néphagyományok, hungarikum. 

Tárgykészítő játékok módszertana. 

Népi kismesterségek módszertana. 

Tárgyak készítéséhez használható anyagok és tulajdonságaik. 

Népi kézművesség természetes anyagokból. 

Különböző anyagok hagyományos és újszerű felhasználása. 

Kézműves technikák alapjai (kreatív hobby). 

Egyszer, tanulók által is elkészíthető ajándékok. Ünnepekhez kacsolódó 

ajándékok. Újrahasznosított anyagból készült ajándékok. 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem az elmélet órák megtartásához szükséges felszereléssel 

 

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 
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 6. pont lebontása, 

pontosítása) 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X X  

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához, feladat 

kijelölése 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X   

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  

Frontális tananyag 

ismertetés 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

Frontális tananyag 

ismertetés és feladat, 

feldolgozási 

szempont adása 

1.6. Információk önálló rendszerezése X   
Frontális tananyag 

ismertetés 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X X X 

Rendszerezési 

szempontok 

megadása 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése X   Témaadás 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X   

Kérdések adása adott 

témakör 

feldolgozásához 

2.3. Tesztfeladat megoldása X X  Különböző tesztek 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel X   Témaadás 

2.5. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
X X X 

Megfigyelési 

szempont adása 

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
X X X 

Megfigyelési 

szempont adása 

3. Képi információk körében     

3.1. Gyermek és tanulói rajzok értelmezése X X X 
Gyermek és tanulói 

rajzok 

3.2. Rajz készítése mesékhez X X X 
Alapvető rajz és 

dekorációs eszközök 

3.3. Rajz készítése tárgyról X X X 
Alapvető rajz és 

dekorációs eszközök 



 

  

3.4. Tárgyak készítése X X  

Színes papírok, textil, 

alapvető rajz és 

kreatív eszközök 

3.5. Népi kézművesség X X  

Egyszerű népi 

kismesterségek 

anyagai 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X X X Problémafelvetés 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X X X 

Elemzés 

szempontjainak 

megadása 

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
X X  

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, kérdéssor 

megadása 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
X X  

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, saját 

szempontsor alapján 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló X   
Megfigyelési helyszín 

biztosítása 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X  

Játékleírások, 

rendezvénytervezetek 

elemzése 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
X X  

Rendezvény 

tervezetek, szabadidő 

tervezetek 

szétollózása 

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat  X  
Szituációs feladatok 

adása 

5.4. Csoportos versenyjáték  X  
Sporttevékenységek 

leírása 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X   Szempontsor 

 

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 (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  X X 
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.2. elbeszélés X X X Témaadás 

1.3. kiselőadás X   
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.4. megbeszélés  X X Téma megjelölése 

1.5. vita  X X 
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 



 

  

1.6. szemléltetés X X X 
Tanítást segítő szemléltető 

rajz 

1.7. projekt  X  Témaadás 

1.8. kooperatív tanulás X   
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.9. szimuláció X   Témaadás 

1.10. szerepjáték  X X Témaadás 

1.11. házi feladat X   

Tananyagtartalom 

megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.12. hospitálás X   

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, kérdéssor 

megadása 

1.13. tréning  X  Témaadás 

1.14. szakmai gyakorlat X   Helyszín biztosítása 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

9. Pedagógiai segítés gyakorlata tantárgy             192 óra 
 

9.1.A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai segítés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az oktatási 

intézmények működése tantárgy és a szabadidő szervezés tantárgyak elméletben 

elsajátított tananyagtartalmaihoz gyakorlatot szerezzen annak érdekében, hogy a 

tanuló az óvodapedagógussal, vagy a pedagógussal együttműködve segítse a 

foglalkozások, ill. a tanórák, a szabadidős foglalkozások hatékonyságának 

növelését. Az elméletben elsajátított ismereteket képes legyen a gyakorlatban 

alkalmazni. A gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodák és 

iskolák szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. 

Jártasságot szerezzenek a gyerekekkel, a tanulókkal való foglalkozásban. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai segítés gyakorlata tantárgy közvetlenül kapcsolódik az oktatási 

intézmények működése és a szabadidő szervezés tantárgyakhoz. Kapcsolódik a 

neveléselmélethez (a nevelés színterei, a tanórán kívüli nevelés fajtái, tárgyi és 

személyi feltételei, gyermekközösségek). Kapcsolódik a pszichológia 

(fejlődéslélektan), a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, 

kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.  

 

9.3. Témakörök  

 



 

  

9.3.1. Nevelési – oktatási tevékenységek gyakorlata             96 óra 

Szabadkézi rajz, szemléltető eszköz készítése adott tananyagtartalomhoz. 

Szövegkészítés, szövegszerkesztés számítógépen. 

Adatbázis készítés és az adatbázis kezelése. 

Közreműködés a tanulói teljesítmények értékelésének feldolgozásában. 

Információkeresés a web-en, információ rendezése adott tananyagtartalomhoz. 

Tájékozódás intézményi web – lapokon. 

Oktatástechnikai eszközök összeszerelése, működtetése, kezelése. 

A beszoktatás megfigyelése. 

Hospitálás intézményi és szülői értekezleten. 

Évszaknak megfelelő óvodai és iskolai napirendterv készítése. 

A különleges bánásmódot igénylő gyerekek szakértői véleményének 

tanulmányozása. 

A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel való foglalkozás megfigyelése. 

Egyéni fejlesztési tervek tanulmányozása, készítése. 

Tanulásmódszertani technikák alapján tananyag feldolgozása. 

Csoportnapló, eseménynapló, napló, üzenő füzet kitöltése, lehetséges 

bejegyzéseik. 

 

9.3.2. Szabadidős tevékenységek gyakorlata              96 óra 

Szabadidőterv készítése (óvodai kezdeményező foglalkozásra, iskolai szabadidő 

tevékenységre, sporttevékenységre, kirándulási terv). 

Foglalkozási terv készítése néphagyományok ápolására szabadidő keretében. 

Ötletbörze lehetőségei a rendezvényszervezési folyamatban (hogy lehet 

színesebbé, emlékezetesebbé tenni egy – egy rendezvényt). 

A gyermekek és tanulók játékának megfigyelése. 

Szerepjátékok játszása (mesejáték, bábozás, adott történethez spontán 

szerepjáték játszása). 

Szerepjáték bírálata (önismeret fejlesztése). 

Szabadban játszható játéktevékenységek gyakorlása. Játékvezetői szerep 

gyakorlása. 

Egy konkrét rendezvény forgatókönyvének elkészítése. 

Egy konkrét rendezvény költségvetésének elkészítése. 

Ünnepi megemlékezés forgatókönyve. 

Faliújság készítése egy adott témához. 

Iskolai rendezvény forgatókönyvének bírálata szempontsor alapján. 

Népi kézműves tárgyak készítése. 

Kreatív technikák elsajátítása a gyakorlatban. 

Népi játékok játszása. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A szakmai gyakorlat helyszíne: a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda, vagy 

általános iskola: 



 

  

Óvodai csoportszobák, iskolai tanórák helyszínei, szaktantermek, 

Iskolai speciális célú terem, 

Napközis csoportszobák helyszínei, 

Iskolai számítógépes tanterem, 

Iskolai könyvtár, 

Tornaterem. 

Külső program- és rendezvényhelyszínek, 

Sportfoglalkozások helyszínei, 

Többnapos intézményi programok szálláskörnyezete, 

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: heti, vagy kétheti vagy 

havi rendszerességgel történik, a gyakorlati hellyel egyeztettet időpontban. A 

gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat 

lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg 

történhet. A tanulók az oktató elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben 

hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati tevékenységet 

folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek 

tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a 

foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról 

szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a 

foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 

 

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
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X X  

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához, feladat 

kijelölése 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X   

Szövegrész 

megjelölése a 



 

  

feldolgozandó 

témához 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
X X  Hospitálás 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X X  

Hospitálás 

megfigyelési 

szempont alapján 

1.6. Információk önálló rendszerezése X   
Internet elérési 

lehetőség 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
X   

Internet elérési 

lehetőség 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X X  

Különleges 

bánásmódot igénylő 

gyerekek szakértői 

véleményei 

2.2. Leírás készítése X X  
Hospitáláson 

tapasztaltak leírása 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X   Kérdések adása. 

2.4. Tesztfeladat megoldása X   Tesztfeladat adása 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel X   

Szövegrész 

megjelölése a 

feldolgozandó 

témához, feladat 

kijelölése 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
X X  

Beszámoló a 

hospitálás 

tapasztalatairól 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
X X  

Beszámoló a 

hospitálás helyszínén 

3. Képi információk körében     

3.1. Gyermek és tanulói rajz értelmezése X X  
Gyermek és tanulói 

rajzok 

3.2. Rajz készítése leírásból X   

Témakör megadása, 

alapvető rajz és 

dekorációs eszközök 

3.3. Rajz készítés tárgyról X X  

Tárgy megjelölése, 

alapvető rajz és 

dekorációs eszközök 

3.4. Rajz kiegészítés X X  

Rajz adása, 

alapvető rajz és 

dekorációs eszközök 

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X   Téma megjelölése 

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X X  
Hospitáláson 

tapasztaltak elemzése 



 

  

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
X X  

Hospitálási helyszín 

biztosítása, kérdéssor 

megadása 

4.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
X X X 

Hospitáláson 

tapasztaltak 

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló X X X 
Hospitáláson 

tapasztaltak 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X  Feladat adása 

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
X X  Feladat adása 

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X  

Hospitálási helyszín 

biztosítása 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X X 
Hospitálási helyszín 

biztosítása 

5.5. Csoportos versenyjáték  X X 
Hospitálási helyszín 

biztosítása 

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X X X 

A tanulási, 

magatartási, 

beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő 

gyerekekkel való 

foglalkozásokhoz 

szempontsor adása 

 

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 (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  X X 
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.2. elbeszélés X X X Témaadás 

1.3. kiselőadás X   
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.4. megbeszélés  X X Téma megjelölése 

1.5. vita  X X 
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.6. szemléltetés X X X 
Tanítást segítő szemléltető 

rajz 

1.7. projekt  X  Témaadás 

1.8. kooperatív tanulás X   
Szövegrész megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.9. szimuláció X   Témaadás 

1.10. szerepjáték  X X Témaadás 



 

  

1.11. házi feladat X   

Tananyagtartalom 

megjelölése a 

feldolgozandó témához 

1.12. hospitálás X   

Megfigyelési helyszín 

biztosítása, kérdéssor 

megadása 

1.13. tréning  X  Témaadás 

1.14. szakmai gyakorlat X   Helyszín biztosítása 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

  

 

 

 

 

 

 

A 

11468-12 azonosító számú 

 

Kapcsolat a családokkal 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

  

A 11468-12 azonosító számú Kapcsolat a családokkal megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

11468-12 Kapcsolat a családokkal 

Családtan 

 

Kommunikáció, 

kapcsolatépítés 

 

Kommunikáció a 

gyakorlatban  
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FELADATOK 

Tájékozódik a kapcsolatfelvételi és kapcsolatápolási 

lehetőségekről 
 x x x x x x x 

Megismeri a gyerekeket és családjaikat  x x x x x x x 

Figyelembe veszi a kommunikatív eszközök 

jelentőségét, és alkalmazza ismereteit a kapcsolatok 

kialakításánál 

   x x x x 

A gyermek és család bizalmát elnyeri x x x x x x x 

Gyerekek, családtagok pozitív értékeit megerősíti x x x x x x x 

Család számára személyes segítségnyújtást ajánl x x x x x x x 

Kiválasztja a család számára legmegfelelőbb 

segítségnyújtás típusát 
x x x x x x x 

Rendszeres kapcsolatot tart a családdal   x x x x x 

Szélesíti az együttműködési lehetőségek körét   x x x x x 

Kezeli a bizalmas információkat és adatokat (titoktartás) x x x x x x x 

Együttműködik a család gondozásában illetékes 

szakemberekkel 
x x x x x x x 

Feladatai megvalósítása során a szükséges jogi 

szabályokat alkalmazza  
 x x x x x x 

Dokumentumokat, nyilvántartásokat előkészít, tárol, 

rendszerez 
  x   x x 

Munkatervet készít   x x  x  

Munkájáról beszámolót és értékelést készít    x x x x x 

Tájékozódik a kapcsolatfelvételi és kapcsolatápolási 

lehetőségekről 
x x x x x  

 

Megismeri a gyerekeket és családjaikat  x x x x x    

SZAKMAI ISMERETEK 

Andragógia alapjai x x x     

Családpedagógia alapjai x x x     

Családgondozás módszertana x x x x x x x 

Esetmegbeszélés szabályai    x x x x 

Személyiségfejlesztés alapjai x x  x x x x 

Életviteli alapismeretek    x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kommunikációs és technikai eszközök használata           x  x 



 

  

Köz- és szakmai nyelvi beszédkészség     x x x x 

Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség     x x x x 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, 

internet alkalmazása  
      x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség  x x x x x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x 

Megbízhatóság x  x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x x x x 

Meggyőzőkészség    x x x x x 

Kompromisszumkészség    x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x  x x x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x  x x x x x x 

Lényegfelismerés (lényeglátás)  x x x x x x x 



 

  

10. A Családtan tantárgy                   64 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja:  

A Családtan tantárgy oktatásának célja, hogy széleskörű korszerű és társadalmi 

ismeretek elsajátításával készítse fel a tanulókat a szakmai életükben előforduló 

aktuális helytállásra (aktuális feladatok megoldására). Legyenek képesek 

felismerni a családok helyzetét, a család társadalmi szerepét és a családi életciklus, 

valamint a család funkcióinak változását. Igazodjanak el a család és a társadalom 

kapcsolataiban, ismerjék a családokra vonatkozó társadalmi normákat.  

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A családtan tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a 

társadalmi és állampolgári ismeretek, etika műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz, valamint a pedagógia, pszichológia szakmai tartalmakhoz. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1.  A család                  32 óra 

Csoport (kiscsoport, formális csoport, informális csoport, elsődleges csoport) 

fogalma 

A család, mint a társadalmi kiscsoportok egyike (család, családtípusok, 

családmag, háztartás, családi szerepek változásai, a család funkciói) 

Az együttélés alternatívái 

A család, mint gazdasági egység 

A házasság intézményének alakulása 

Családszociológia a szociológia egyik legfejlettebb ága.  

Történeti családkutatások 

Házastársi konfliktusok 

Házasságkötések, válások okai 

Elméletek 

A családfejlődés evolucionista elmélete 

A háztartások történeti változásai Európában 

A család funkciói 

A szerelem és a szexualitás történeti változásai 

„Háború” a család körül, viták a család jövőjéről 

A gyermekek helyzete a családban 

Többgenerációs kapcsolatok a családban 

Nemzetközi tendenciák 

Első házasságkötések ideje (életkor változásai) 

Házasságon kívül élők 

Születések számának tendenciái Európában 

Válási arányszámok Európában 

Egyszemélyes háztartások (női – férfi szinglik) 



 

  

„Másság” szerepe – egyneműek párkapcsolatai 

Magyarországi helyzet 

Háztartástípusok és háztartás nagyságok 

Házasságkötések 

Válások 

Házasságon kívül születések 

A családok életciklusának változásai 

Párválasztás – házastársválasztás 

A család funkcióinak változása 

A családra vonatkozó társadalmi normák 

Társadalompolitika 

A magyar társadalom helyzete 

Foglalkoztatottság, foglakoztatás politika 

Családpolitika 

Életszínvonal 

A „jövő útja” 

Magyarország Alaptörvénye/Alkotmánya 

 

10.3.2. A családokat érintő társadalmi jelenségek             16 óra 

Társadalmi jelenségek 

Társadalmi rétegződés 

Társadalmi szerkezet 

Társadalmi egyenlőtlenség – egyenlőség 

Szegénység 

Háztartások jövedelmi viszonyai 

Gazdaság – munkanélküliség – család alkalmazkodása a gazdasági 

nehézségekhez 

Létminimum 

Életmód, kultúra, szocializáció, társadalmi változások 

Kisebbségek szerepe, helyzete 

Az oktatás, nevelés – az iskola szerepe 

Egyenlőtlenség és a szegénység okai (nemzetközi tendenciák) 

Fejlett országok tendenciái 

Fejlődő országok tendenciái 

Magyarországi helyzet 1945 után 

A rendszerváltás utáni tendenciák 

A jóléti állam kiépülése  

Város és egyéb településformák 

Urbanizáció 

Szuburbanizáció 

Szegregáció 

Életmód különbségek 

Magyarországi helyzet 



 

  

Késleltetett városfejlődés 

Városhiányos településhálózat 

Az életkörülmények különbségei 

Budapest városökológiai övezetei 

Hatásviszonyok 

Oktatás 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, emberi beruházás, a társadalom 

integrációja) 

Elméletek (az iskola szerepe, kulturális tőke, genetikai öröklés hatásai) 

Nemzetközi és hazai tendenciák 

Az iskolai végzettség és az életpálya 

A népesség iskolai végzettsége 

Az oktatásból kimaradók helyzete 

Felzárkóztatás 

Magyarországi kisebbségek helyzete 

Munkanélküliség – Devianciák – Életmód 

Kultúra – szocializáció 

Társadalmi mobilitás és vándorlás okai 

Társadalmi mobilitás 

Intergenerációs mobilitás 

Intragenerációs mobilitás 

Házassági mobilitás 

Vándorlás (migráció)  

Ingázás 

Magyarországi helyzet 

Kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok, gyerekek 

A társadalmi megítélés (nem, életkor, faj, vallási) hovatartozás alapján 

Férfiak és a nők közötti munkamegosztás 

Az egyén életciklusának szakaszai 

Nők hátrányos helyzete 

Nyugdíjrendszer 

Az ifjúság problémái 

Gyerekek elszegényedése 

Családpolitika 

Diszkrimináció a munka világában 

 

10.3.3. Segítő kapcsolat a családokhoz               16 óra 

Segítő kapcsolat 

A folyamat meghatározásának célja 

Emberi szükségletek (MASLOW) 

A segítő kapcsolat formái 

A segítő kapcsolat – mentálhigiénés szerep 

A segítő beszélgetés kerete 



 

  

Pozitív értékek megerősítése 

Személyes segítségnyújtás  

Rendszeres kapcsolattartás a családdal  

Együttműködés a család gondozásában az illetékes szakemberekkel 

Megoldási, önsegítő lehetőségek megismertetése a családokkal 

Koordináció a pedagógusokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel 

Tájékoztat az esélyegyenlőség lehetőségeiről 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy tréningterem 

 

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 

(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 x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x 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   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x - 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson x   - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x x - 

 

10.5.2. 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 x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x x  - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita  x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.7. projekt  x x - 

1.9. szimuláció  x x - 

1.10. szerepjáték  x x - 

1.11. házi feladat x x  - 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

11. Kommunikáció, kapcsolatépítés tantárgy               32 óra 



 

  

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A képzést végzettek munkájához hozzátartozik az emberekkel való foglalkozás. 

Minden megnyilvánulásának fontos szerepe (jelentősége) van, ezért az a cél, 

hogy munkáját köz-megelégedettségre tudja végezni. A különböző 

szituációkban, az egyes feladatok végzése során megfelelő módon tudja kifejezni 

magát, akár szóban, akár írásban. Tudja a verbális és nonverbális kommunikációt 

alkalmazni munkája során. Legyen képes véleményének a közösségi normák 

szerinti megfogalmazására és kifejtésére, a vitákban álláspontjának 

megvédésére, egyszerű indoklásra és érvelésre. Legyen képes a 

keresőprogramok használatára, az információk 

szűrésére és válogatására.  

 

11.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, 

valamint a pedagógia és pszichológia tárgyak elméleti tartalmakhoz. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Kommunikáció                 16 óra 

A kommunikáció, mint egyetemes jelenség, az egész világ működésének 

alapja 

A kommunikáció (közlésfolyamat) tényezői, alkotóelemei 

A folyamat lényege üzenet vagy közlemény 

Üzenet fogadása 

A kialakult és a folyamatosan változó helyzet 

A kommunikációs folyamat módszere 

Zajforrások 

A közlésfolyamat információelméleti modellje 

A közlésfolyamat funkciói 

Dinamikus funkció 

Performatív funkció 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei 

4É (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

Technikai eszközök alkalmazása 

Metakommunikáció 

 

11.3.2. Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés             16 óra 

Emberi érintkezések történelme 

Kapcsolatteremtés szabályai 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Jogi normák 



 

  

Társadalmi, erkölcsi kívánalmak 

Távolsági zónák, térközök 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

A konfliktuskezelés fogalma, kialakulása, okai 

Bizalomvesztés 

Titoktartás megszegése 

Szó és tett nincs egységben 

Konfliktuskezelés módjai 

A pedagógiai- és családsegítő munkában előfordul(hat)ó 

konfliktuslehetőségek és azok következményei 

Alapelvek és betartásuk, betartatásuk (bizalom, megbízhatóság, 

kiszámítható reakciók, stabilitás) 

 

11.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréningterem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

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
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et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x  - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
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 x x - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

3. Komplex információk körében x x x - 

3.1. Esetleírás készítése x x x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x  - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x  - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x x - 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x x - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x x  - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x x - 

 

11.5.2. 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 x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x x  - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita x x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.7. projekt x x  - 

1.8. kooperatív tanulás   x - 

1.9. szimuláció x x  - 

1.10. szerepjáték x x  - 

1.11. házi feladat x x x - 

 



 

  

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

12. Kommunikáció a gyakorlatban tantárgy                           96 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a kommunikáció elméleti áttekintését követően lehetőséget kapnak a 

tanultak gyakorlati alkalmazására, az elsajátított ismeretek elmélyítésére. A 

tantárgy koncentráltan foglalkozik a különböző szituációkban, az egyes feladatok 

végzése során alkalmazandó megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezésekkel. 

Segítséget nyújt a verbális és nonverbális kommunikáció alkalmazásához.  

 

12.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, 

valamint a pedagógia és pszichológia tárgyak elméleti tartalmakhoz. 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Kommunikáció gyakorlata              48 óra  

A kommunikáció (közlésfolyamat) tényezői, alkotóelemei 

Információforrások 

Átvivő 

A folyamat lényege üzenet vagy közlemény 

Üzenet fogadása 

A kialakult és a folyamatosan változó helyzet 

A közlésfolyamat funkciói 

Tájékoztató jellegű kommunikáció 

A kommunikáció érzelmi funkciói 

Dinamikus funkció 

Performatív funkció 

Poétikai funkció 

4É (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

Technikai eszközök alkalmazása 

Metakommunikáció 

A metakommunikációban szerepet játszó testrészek (arc, szem, kéz, kar, láb, 

fejgesztusok) 

 

12.3.2. Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés a gyakorlatban           48 óra  

Kapcsolatteremtés szabályai 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai 



 

  

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák 

Megszólítás 

Társalgás, beszélgetés 

Tárgyalási formák 

Távolsági zónák, térközök 

Telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

Bizalmi légkör kialakítása 

A pedagógiai és családsegítő munkatárs megnyilvánulásai 

Szakmai protokoll 

Bizalomvesztés 

Titoktartás megszegése 

Elhallgatás 

Szó és tett nincs egységben 

Megleckéztetés 

Bírálat, helytelenítés 

Megfélemlítés 

Gúnyolódás 

Konfliktuskezelés módjai 

Személyiségi meghatározottság (problémamegoldó, 

kompromisszumkereső, versengő, elkerülő, alárendelődő) 

A pedagógiai- és családsegítő munkában előfordul(hat)ó 

konfliktuslehetőségek és azok következményei 

Alapelvek és betartásuk, betartatásuk (bizalom, megbízhatóság, 

kiszámítható reakciók, stabilitás) 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tréningterem 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenység-

formák (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 
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p
o

rt

- 
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- 

k
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    



 

  

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x 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. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x 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   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x x  - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x  - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x  - 

 

12.5.2. 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 x x - 

1.2. Elbeszélés x x x - 

1.3. Kiselőadás x x  - 

1.4. Megbeszélés x x x - 

1.5. Vita x x x - 

1.6. Szemléltetés x x x - 

1.7. Projekt x x  - 

1.8. kooperatív tanulás   x - 

1.9. Szimuláció x x  - 

1.10. Szerepjáték x x  - 

1.11. házi feladat x x x - 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

  

 

 

 

A 

11469-12 azonosító számú 

 

Családpedagógiai gondozás 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 



 

  

A 11469-12 azonosító számú Családpedagógiai gondozás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

11469-12 Családpedagógiai gondozás  

Családpedagógia 

 

Szervezési 

és ügyviteli 

ismeretek 

 

A szervezés 

és ügyintézés 

gyakorlata 

 

A
 c

sa
lá

d
 m

ű
k

ö
d

és
i 

za
v

ar
ai

 

S
zo

ci
ál

is
 e

ll
át

ás
o

k
 –

 H
ál

ó
za

ti
 

re
n

d
sz

er
 

A
 "

k
il

áb
al

ás
" 

ú
tj

a
 

A
 m

u
n

k
av

ég
zé

s 
so

rá
n

 k
ez

el
t 

d
o

k
u

m
en

tu
m

o
k

 

S
ze

rv
ez

és
, ü

g
y

in
té

zé
s 

Ü
g

y
ir

at
k

ez
el

és
 

a 

g
y

ak
o

rl
at

b
a

n
 

A
z 

ü
g

y
in

té
zé

s 
g

y
ak

o
rl

at
a

 

FELADATOK  

Problémát megért, problémamegoldást támogat x x x    x 

Konfliktust kezel x x x   x x 

Osztályfőnökkel oktatási intézményben fogadja a szülőket, 

családlátogatást végez 
x x x  x  x 

Család- és szociálpedagógussal együtt, irányításukkal családlátogatást 

végez 
x x x  x  x 

Koordinálja a pedagógusok, szaktanárok, egészségügyi és szociális 

szakemberek tevékenységét a segítségre szoruló gyermek érdekében 
x x x  x  x 

Családok segítése érdekében jogi szakemberekkel együttműködik  x x x  x  x 

Együttműködik a családpedagógussal, családterápiát folytató 

szakemberrel  
x x x  x  x 

Orvossal, védőnővel összhangban elősegíti a gyerek/tanuló egészséges 

fejlődését 
x x x  x  x 

Folyamatosan koordinálja a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók esélyegyenlőségét segítő 

szakmai szervezetekkel való együttműködést 
x x x X x x x 

Folyamatosan tájékoztatja az érintett családokat az esélyegyenlőséget 

elősegítő támogatási lehetőségekről 
x x x X x x x 

Családról információkat gyűjt x x x X x x x 

Családi gazdálkodást módszertanilag segít x x x X x x x 

Családon belüli érzelmi kapcsolatok javulását támogatja x x x    x 

Segíti a gyerekek mentálhigiénés (testi-lelki) fejlődését x x x    x 

Egészségvédelmi prevencióban fiatalkorúak részvételét elősegíti x x x X x x  x 

Középiskolásokat − szülői együttműködéssel − problémák 

(pályaválasztás, társválasztás, drogmegelőzés stb.) esetén 

szakemberhez közvetít  x 
x x X x x x 

Környezettanulmányt, esettanulmányt és elemzéseket végez x x x X x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 



 

  

Családpedagógia alapjai x  x x       x  

Családgondozás módszertana x  x x       x  

Családi neveléstan x  x x        x 

Fejlődéslélektan x  x x        x 

Mentálhigiéné alapjai x  x x        x 

Tanulás módszertan  x  x x        x 

Egészséges életvitelre nevelés x  x x        x 

Esetmegbeszélés szabályai x  x x        x 

Személyiségfejlesztés x  x x        x 

Gazdasági alapismeretek x  x x        x 

Családi-vállalkozási alapismeretek x  x x        x 

Informatika alapjai x  x x        x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Kommunikációs és technikai eszközök használata  x x x X x x x 

Köz- és szakmai nyelvi beszédkészség x  x x X x x x 

Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség x  x x X x x x 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet 

alkalmazása 
       X x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság  x x x X x x  x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x  x x X x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x  x x X x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Tolerancia x  x x        x 

Motiváló készség  x x x        x 

Interperszonális rugalmasság  x x x        x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kreativitás, ötletgazdagság  x x x        x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x  x x X x x  x 

Kontroll (ellenőrzőképesség)  x x x X x x x 

 



 

  

13. Családpedagógia tantárgy                128 óra 

 

13.1.A tantárgy tanításának célja:  

A tanuló az itt elsajátított ismereteket eredményesen alkalmazza az illetékesség 

területén élők számára. Ez kiterjed a hétköznapi szociális és mentálhigiénés 

problémák illetve a krízishelyzetek megoldásában, az ilyen élethelyzetekhez 

vezető okok megelőzésében. 

 

13.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi 

és állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, etika, biológia - egészségtan 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. A család működési zavarai              64 óra 

A családi, rokoni támogató rendszer (szociális háló) fogalma 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás jellemzői 

Családon belüli kapcsolatok lazulása 

Családon belüli erőszak 

A családi önállóság hiánya 

Sérült családok  

A család és az iskola integrációjának problémái 

A családi szerepek és a szerep-összeférhetetlenségek 

A család, mint problémaforrás 

Magányosság a családon belül 

Egyszülős családok problémái 

Családi és társadalmi minták diszharmóniája 

Deviancia megjelenése 

Anyagi lehetőségek szűkülése 

Tartós munkanélküliség, fiatal munkanélküliek helyzete 

Megváltozott munkaképesség 

Tanulási feltételek romlása 

A családi konfliktusok forrásai, azok okainak feltárása 

Krízishelyzetek 

Születési problémák 

Örökbefogadás problémái 

Veszélyeztetettség 

Hátrányos helyzet 

Kirekesztés 

Tanulási nehézségek, gondok 

Iskolakerülés 

Családi reakciók az iskolakerülés során 



 

  

Beilleszkedés zavarai 

Fejlesztés szükségességének megismerése 

Családi veszteségek fajtái és családi reakciók 

Viselkedési gondok 

Gyermekszegénység 

Éhező gyermekek 

A bűnözés útja 

Roma gyerekek problémái 

 

13.3.2. Szociális ellátások – Hálózati rendszer             32 óra 

Szociális, életvezetési, mentálhigiénés lehetőségek értelmezése, 

felkutatása  

Az egyes ellátásokhoz való hozzájutás feltételei 

Elvált szülők egymáshoz és a gyermekekhez való viszonyának felmérése, 

családterápia kiválasztása 

A család teherbíró képességének megismerése 

Családi és iskolai integráció lehetőségeinek megismerése, megoldás 

keresése 

A tanulási nehézségek felismerése, fejlesztési lehetőségek ismerete 

Szülőktől való leválás szükségessége  

Pénzbeli, természetbeni, stb. ellátásokhoz, továbbá szociális ellátásokhoz 

való hozzájutás esélyeinek felmérése 

Pályázatfigyelés 

Munkanélküliség 

Adósságterhekre megoldás, enyhítés 

Lakhatási problémák 

Kilakoltatás, átmeneti elhelyezés 

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 

Szakosított szolgáltatások 

Rendszeres, folyamatos kapcsolattartás 

Országos és helyi (illetékességű) szolgáltató adatainak ismerete 

Intézménytípusok ismerete 

Nevelési – oktatási – pedagógiai szolgáltatók 

Szociális szolgáltatók 

Munkaügyi, foglalkoztatással kapcsolatos intézmények 

Egészségügyi szolgáltatók 

Rendőrség (bűnözés, közlekedés, DADA program) 

Művelődésügyi szolgáltatók 

Pénzügyi szolgáltatók 

 

13.3.3. A „kilábalás” útja      32 óra  

Tolerancia erősítése 

Családi közösségfejlesztés 



 

  

Egyéni és csoportprogramok 

Családon belüli kapcsolatok erősítése 

Családterápiák 

Bizalmi légkör kialakítása 

Konfliktuskezelő meditációs foglalkozások 

Ép és sérült családok esélyegyenlőségének segítése 

Deviáns jelenségek megelőzése 

Korrepetálások szervezése, tanulásszervezés 

Egész napos iskolai elhelyezés 

Akciók figyelése (pl. Minden gyermek lakjon jól!) 

Segítségnyújtás a fiatalok önállósulásához 

Élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) 

Pályaválasztás, továbbtanulás, képzés 

Időgazdálkodásra nevelés 

Nevelési hiányosságok pótlása 

Karriertervezés segítése 

Önéletrajz, pályázatírás 

Álláskeresési technikák 

Családi gazdálkodás szervezésének, tervezésének segítése 

Rászoruló vidéki családok segítése (állatok, vetőmagok, stb. – 

mezőgazdasági tevékenység előmozdítása) 

Növénytermesztés és állattenyésztési bemutató foglalkozások, 

betanítások szervezése az élelmiszer-önellátás céljából  

Családi életvezetési gyakorlatok szervezése, lebonyolítása 

Külföldi munkalehetőség keresésének segítése 

Viselkedéskultúra, kommunikáció fejlesztése 

 

13.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás 

Tanterem, számítógépterem, tréning-szoba (szituációs gyakorlatokhoz) 

 

13.5A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. 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
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    



 

  

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x 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   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x - 

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x x  - 

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x  - 

 

13.5.2. 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 x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x   - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita  x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.7. projekt  x x - 

1.8. kooperatív tanulás  x x - 

1.9. szimuláció  x x - 

1.10. szerepjáték  x x - 

1.11. házi feladat x x  - 

 
13.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14.  Szervezési és ügyviteli ismeretek tantárgy              96 óra 

 

14.1.A tantárgy tanításának célja 

A tanulók olyan mélységű ismeretanyagot sajátítsanak el, amely az elintézendő 

munkák, feladatok megszervezéséhez, az önálló ügyintézés megvalósításához 

alapvetően szükséges. A megfelelő ügyintézéshez, a kapcsolattartáshoz 

elengedhetetlenül szükséges a szóbeli, írásbeli kommunikáció, az iratismeret, az 

iratok kezelésében szerzett tapasztalat, valamint további ügyviteli területeken 

való jártasság. A tanulók ismerjék meg a hivatalos levelezés szabályait. Legyenek 

képesek önállóan különböző iratokat készíteni (kérvény, kérelem, hivatalos levél, 

stb.) 

 

14.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi 

és állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. A munkavégzés során kezelt dokumentumok           48 óra 

Dokumentumok, iratok fajtái  

A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának 

menete, szabályai 

Iratkezelés – iratkezeléshez használt eszközök 

Postabontás, iktatás, iratok tárolása, őrzése 

Iratok selejtezésének szabályai 

Levelezés 



 

  

A levelek formai követelményei (fejrész, főrész, záró rész) 

Címlisták 

Hivatalos levelek elkészítésének hagyományos és elektronikus szabályai 

A levelek tartalmi elemei 

Kérvény, kérelem 

Értesítés, szerződés, megrendelés, fellebbezés, idézés 

Körlevél 

Szabálysértési ügyek iratai 

Anyakönyvi ügyek iratai 

Elektronikus levelezés, E-mail küldés, fogadás, csatolt állomány küldése  

Internet, intranet használata 

Bizonylatkezelés általános szabályai 

Bizonylat fogalma 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem 

Bizonylatok csoportosítása (külső bizonylatok, belső bizonylatok) 

Rendeltetési helyük szerint (elsődleges, másodlagos, összesítő bizonylatok) 

Ellátmányfelvétel, elszámolások 

 

14.3.2. Szervezés, ügyintézés                48 óra 

Intézményi adminisztráció 

Intézményi nyilvántartások  

Adatvédelmi kötelezettség 

Adatbázisok felkutatása, használata 

Értesítés, meghívó, határozat levelezési szabályai, fogalmazási és 

szerkesztési követelményei 

Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelésük 

Munkához szükséges nyomtatványok űrlapok beszerzése, pótlása 

Adatgyűjtés 

Belső iratok készítése (emlékeztető, feljegyzés, körlevél, meghívó) 

Küldemények érkeztetése, postabontás, iktatás 

Üzenetfelvétel, továbbítás 

Internetes információkezelés 

Önálló fogalmazás, hivatalos levél készítése 

Körtelefon 

Ünnepi alkalmak szervezése 

Szülői értekezletek, szülői fórumok, fogadóórák, nyílt napok szervezése 

Hivatalos ügyintézés (hatóságok, közigazgatás) 

Napi/heti jelentést készítése 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, számítástechnikai terem 

 

14.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 



 

  

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. 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 x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x 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   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x  

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 



 

  

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x x  - 

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x x x - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x - 

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x  - 

 

14.5.2. 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 x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x   - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita  x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.7. projekt  x x - 

1.8. kooperatív tanulás  x x - 

1.9. szimuláció  x x - 

1.10. szerepjáték  x x - 

1.11. házi feladat x x  - 

 

14.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. A szervezés és ügyintézés gyakorlata               96 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók olyan mélységű ismeretanyagot sajátítottak el az elmélet során, amely 

az elintézendő munkák, feladatok megszervezéséhez, az önálló ügyintézés 

megvalósításához alapvetően szükséges. A hatékony ügyintézéshez, a 

kapcsolattartáshoz a szóbeli, írásbeli kommunikáció, az iratismeret, az iratok 

kezelésében szerzett tapasztalat, valamint további ügyviteli területeken való 

jártasság szükséges. A tanulók gyakorlatban is ismerjék meg a hivatalos levelezés 

szabályait. Legyenek képesek önállóan különböző iratokat készíteni (kérvény, 

kérelem, hivatalos levél, stb.) és önállóan ügyeket intézni. 

 



 

  

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és 

állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz. 

 

15.3. Témakörök  

 

15.3.1. Ügyiratkezelés a gyakorlatban               48 óra 

Iratok kezelése  

Közfeladatot ellátó szervezetekkel kapcsolatos iratok kezelése a gyakorlatban 

Hivatalos szerveknek küldött iratok 

Kérvény, panasz, bejelentés, fellebbezés, javaslat készítése 

Elutasítások gyakorlati kezelése 

Hivatalos szervek által küldött iratok kezelése  

Felszólítások, idézések, engedélyek, elutasító határozatok, igazolások, 

igazolványok gondozása a gyakorlatban 

Elektronikus iktatás megismerése 

Pénzügyi bizonylatok kezelése 

Adatbázisok kezelése, alkalmazása 

 

15.3.2. Az ügyintézés gyakorlata                48 óra 

Gyakorlat, tapasztalatszerzési céllal, jelleggel követi vezető-tanárát, vagy 

tanárának utasításait a különböző tárgyalásokra, idézésekre, terápiás 

foglalkozásokra, eljárási ügyekre, akár börtönbe is. 

Tervet, feljegyzéseket készít, véleményt kialakít, észrevételez, javaslatokat tesz, 

értékel, hogy a jövőben az önálló munkavégzésében hasznosítani tudja a szerzett 

tapasztalatokat 

Ügyintézést segítő programok használata  

Gondoskodik a munkához szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok 

folyamatos pótlásáról 

Dokumentumokat fénymásol 

Kezeli a munkájához szükséges technikai eszközöket( 

Irodai szoftverprogramok kezelése (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 

adatbáziskezelés, prezentáció,  

Elektronikus levelezés  

Internet – intranet használata 

Időközi jelentéseket készít 

Szituációs példák esetek forgatókönyvének készítése, gyakoroltatása. Kollektív – 

egyéni megbeszélésük. Értékelés. Következtetések levonása.  

A gyakorlati foglalkozásról videofelvétel készítése, elemzés. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, számítástechnikai terem, tréningterem 



 

  

 

15.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenység-

formák (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 x x - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x x x - 

2.2. Leírás készítése x 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   - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x x - 

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x - 

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x - 

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x x - 

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x x  

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x  

4. Csoportos munkaformák körében     



 

  

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

5. Szolgáltatási tevékenységek körében     

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x x  - 

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x x x - 

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x x x - 

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x x  - 

 

15.5.2. 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 x x - 

1.2. elbeszélés x x x - 

1.3. kiselőadás x   - 

1.4. megbeszélés x x x - 

1.5. vita  x x - 

1.6. szemléltetés x x x - 

1.8. szimuláció  x x - 

1.9.. szerepjáték  x x - 

1.10. házi feladat x x  - 

 

15.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

  



 

  



 

  

  



 

  

 

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXV.  

ÜGYVITEL 

ágazathoz tartozó 

54 346 03 

IRODAI TITKÁR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ  

mellék-szakképesítéssel  

 

a 2016/2017. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 346 03 számú, Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. ügyvitel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 



 

  

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás) 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban) 

 

 

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 

Ügyfélszolgálati ismeretek 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

rendelkező oktató 

Jogi ismeretek 

Jogász (jogi végzettséggel rendelkező) 

szakember vagy felsőfokú tanulmányok 

során – az oktatott témakört magában 

foglaló – vizsgakurzus eredményes 

teljesítését igazoló oktató. 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Az Ügyfélszolgálati ismeretek, az Ügyfélszolgálati gyakorlat, valamint az 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgyakhoz 

javasolt helyiség: tréningterem. Az Üzleti kommunikáció és protokoll, a Titkári ügyintézés és 

a Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy oktatásához javasolt helyiség: taniroda. 

 



 

  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: a 

gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 



 

  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6 5 6 6 

140 

2 8 

140 

3 7 15 19 17 17 

160 

15 19 

Összesen 11 12 10 10 34,0 34,0 34,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11806-16 Gépírás és 

számítástechnikai 

alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1                           

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

    1     1                       

11807-16 Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
1                                 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs gyakorlat 
  1                               

11808-16 Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1                             

Ügyfélszolgálati gyakorlat             1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 

az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 
            1                     

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

                1                 



 

  

Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 
                  1               

10066-16 Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek 1                   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  2   2     2     2   3   7     3 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
      1     1         2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata       2     2     2   4   6     4+1 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és protokoll 
Kommunikáció a titkári 

munkában 
1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
          1     1       2         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

                      5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés 1   1               2   2     2   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
            1     1   5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai 

idegen nyelv 
Irodai szakmai idegen 

nyelv  
                    3    2     3   

 Idegen nyelv           +3  +3   +3  

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

Az ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 12. évfolyam februári vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-

szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló.  
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási 

formák 
x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes 

munka, diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai 

(állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/  15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/ 3 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4  óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés 4 óra/ 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 
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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. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 4 óra/ 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja, 

közfoglalkoztatás 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. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   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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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet ír 
x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát 

végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs 

levél tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó 

gyakran használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok 

kitöltése idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen 

nyelven feltett kérdések megértése, 

illetve azokra való reagálás értelmező, 

összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/  62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra/ 6 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/ 8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 
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állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24  óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/24  óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alap adatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 
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2.5. 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. 

 

 

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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
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       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

    x   

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x       

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
    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 

11806-16-16 azonosító számú 

Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11806-16 azonosító számú Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

A feladatvégzéshez előkészíti a 

technikai és tárgyi feltételeket, 

munkatevékenységéhez megteremti 

az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Kezeli a számítógépet és perifériáit, 

tartozékait. 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas 

vakírás technikájával. 
x x 

Dokumentumot szerkeszt 

szövegszerkesztő programmal. 
  x 

Nyomtatványokat, űrlapokat tölt ki 

szövegszerkesztő programmal. 
  x 

Táblázatba adatokat tölt fel és 

megszerkeszti a táblázatot. 
  x 

Egyszerű számításokat, kimutatást 

végez, diagramot készít 

táblázatkezelő programmal. 

  x 

Prezentációt készít.   x 

Körlevelet készít.   x 

Információt keres, küld és feldolgoz 

az elektronikus rendszeren keresztül. 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos munkavégzés 

követelményei 
x x 

A képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeire vonatkozó előírások  

x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, 

gyakorlata  
x x 

A dokumentumszerkesztés alapjai   x 

A táblázatkészítés alapműveletei   x 

Adatbázis-kezelés alapműveletei   x 

Prezentációkészítés alapműveletei   x 

A körlevélkészítés alapműveletei   x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
  x 
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A levelezés és elektronikus 

kapcsolattartás szabályai  
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógépes irodai programok 

alkalmazása 
x x 

A tízujjas vakírás alapjai 120 

leütés/perc sebesség elérése 
x x 

Írásbeli dokumentumok szerkesztése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x 

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések, 

online-információk) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x 

Mozgáskoordináció x x 

Monotóniatűrés x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

Motiválhatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 
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3. Gépírás gyakorlata tantárgy 108 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás gyakorlata tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a tízujjas 

vakírás technikáját, és képesek legyenek – min. 120 leütés/perc írássebességgel – bármely 

típusú (látott, hallott, nyomtatott, kézírásos, korrektúrázott stb.) szöveg vagy egyéb 

dokumentum számítógépes adatbeviteli feladatainak ellátására, törekedve a biztonságos és 

hibátlan munkavégzésre. Cél továbbá, hogy az elektronikus írástechnika elsajátítása során 

olyan munkavégzési szokások alakuljanak ki a tanulókban, amelyek hosszú távon 

megteremtik az alapokat a digitális írástevékenység készségének fejlődéséhez és védik az 

egészségüket.  Ennek érdekében legyenek képesek adatbeviteli munkájukhoz előkészíteni a 

szükséges tárgyi eszközöket és kialakítani a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. A tízujjas vakírás alapjai 6 óra/0  óra 

A számítógépes íráskörnyezet előkészítése (munkaasztal, munkaszék, hardver- és 

szoftverkörnyezet, nyomtató, egyéb tárgyi eszközök, oktatóprogram stb.) 

A tízujjas vakírás (elektronikus gépi írástechnika) előnyei 

A gépi adatbevitelhez szükséges helyes test- és kéztartás 

Egészségmegőrző kéz-, ujj- és egyéb tornagyakorlatok 

A tízujjas vakírás alapjai: ujjrend, alapsor, alaptartás; ütemes, betűző, folyamatos írás 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása 

Sorváltás (enterhasználat), szóközbillentyű (space) helyes és biztonságos alkalmazása 

Az alaptartás betűinek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

 

 

3.3.2. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 54 óra/0  óra 

Az alaptartáson kívüli betűk fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

Számok, írásjelek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

Számok, írásjelek, speciális karakterek használata, helyesírási szabályai 

 

3.3.3. Gépírás-technikaialapgyakorlatok 12 óra/ 0 óra 

Másolási technika fejlesztése: nyomtatott szövegről, sortartással 

Írásbiztonság (hibátlan írás) erősítése 

Írásellenőrzési és -javítási módok, eljárások  

 

3.3.4. Írássebesség fokozása 12 óra/0  óra 

Írássebesség fokozása a nyelvi elemek gyakoriságának megfelelőn: gyakori 

betűkapcsolatok, mozdulatok, szavak, toldalékok, kifejezések, egyéb nyelvi 

előfordulások 

Írássebesség fokozása szövegfeldolgozásokkal 

Írássebesség fokozása időre történő gépelési gyakorlatokkal 
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3.3.5. Írásbiztonság erősítése 12 óra/ 0 óra 

Fogás- és írásnehézséget jelentő nyelvi elemek gyakorlása: nehéz fogások, nagy 

ugrások, belső és külső fogások, ujjtechnikai gyakorlatok, betűkettőzések stb. 

Figyelem-összpontosító, koncentrálást fejlesztő gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, szövegek írása 

 

3.3.6. Gépírás-technikai alkalmazások 12 óra/  óra 

Írás hallás (diktálás) után 

Különleges másolási feladatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Szövegértő, memóriafejlesztő írásgyakorlatok 

Másolás formázási alapok alkalmazásával (korrektúrázás) 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

 

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. magyarázat   x     

2. szemléltetés    x     

3. tanári irányítás   x     

4. 
közös hangos 

betűzés 
x     ütemadó készülék 

5. házi feladat x     

elektronikus kapcsolat 

(e-mail a feladat 

elküldéséhez) 

6. önálló tanulói munka   x   gépírásoktató program 

7. írás diktálás után x x   hangrögzítő készülék 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     
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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. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

  x     

6.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

4. Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy 72 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy tanításának célja, 

hogy a tanulók – szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez – megismerjék az 

ügyfélszolgálati munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok, táblázatok, 

adatbázisok, prezentáció készítésének alapvető követelményeit, és képesek legyenek 

különböző gyakorlati feladatokban alkalmazni azokat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

 

4.3. Témakörök 
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4.3.1. Dokumentumszerkesztés és -feldolgozás alapjai 4 óra/0 óra 

Mappa- és fájlkezelési feladatok: mappák, fájlok létrehozása, megnyitása, mentése, 

másolása, áthelyezése, átnevezése, törlése, nyomtatása stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai 

 

4.3.2. Dokumentumszerkesztés az ügyfélszolgálatban 22 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, 

- nyomtatványok kitöltése számítógéppel (adatlap, jelentkezési lap, kérdőív stb.) 

 

 

4.3.3. Prezentáció- és körlevélkészítés az ügyfélszolgálatban 10 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan prezentációkészítés alapjai: 

- bemutató létrehozása, megnyitása, mentése, másolása, áthelyezése, átnevezése, 

törlése stb. 

- diák létrehozása, áthelyezése, rendezés kiválasztása, háttértervezés 

- tartalom létrehozása, szerkesztése 

- áttűnések, animációk 

- diavetítés 

A körlevélkészítés alapjai 

 

4.3.4. Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 4 óra/0 óra 

Adat, adatbázis fogalma, jellemzői, funkciói 

Adatbázisok csoportosítása 

Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 

Adatbázisok tervezése, létrehozása, tárolása, védelme az ügyfélszolgálatban 

 

4.3.5. Táblázatkezelés az ügyfélszolgálatban 16 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan egy táblázatkezelési program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 
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- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel,,másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS) 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

 

4.3.6. Adatbázis-kezelés az ügyfélszolgálatban 16 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan egy adatbázis-kezelési program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

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. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. 

tanári irányítással 

közös 

feladatmegoldás 

  x     

4. 

feladatutasítással 

irányított egyéni 

munka 

x       

5. házi feladat x       
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4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 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. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása   x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

  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. 
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A 

11807-16 azonosító számú 

Kommunikáció az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11807-16 azonosító számú Kommunikáció az ügyfélszolgálatban megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri a kommunikációs eszközöket, 

betartja és alkalmazza a hatékony 

kommunikációs szabályokat szóban és 

írásban. 

x x 

Hatékonyan alkalmazza a telefonos 

kommunikációs szabályokat és 

módszereket az ügyfélszolgálatban. 

x x 

Elektronikus kommunikációban 

lényegre törően és eredményesen 

fogalmazza meg az átadandó 

információkat, igazodva annak 

specialitásaihoz. 

x x 

Nonverbális kommunikációja 

összhangban van tartalmi közlésével. 
x x 

Ismeri és betartja, a gyakorlatban 

alkalmazza az ügyfélkapcsolati 

kommunikáció szabályait. 

x x 

A nyelvhelyesség szabályait betartva 

kommunikál írásban és szóban egyaránt 
x x 

Az interakciók során a kommunikáció 

módját a partner személyiségéhez és 

érzelmi állapotához igazítja. 

x x 

A helyzetnek és célnak megfelelő 

kérdéstípusokat alkalmaz. 
x x 

A hatékony kommunikációs eszközök 

segítségével érvényesíti saját 

érdekeiket úgy, hogy figyelembe veszi, 

tiszteletben tartja, nem sérti mások 

érdekeit és jogait. 

x x 

Konfliktushelyzetekben nyertes-nyertes 

megoldásokat alkalmaz. 
x x 

Kommunikációja során törekszik az 

együttműködésre. 
x x 

Felismeri és kiküszöböli a folyamat 

során felmerülő kommunikációs 

zavarokat. 

x x 

A gyakorlatban alkalmazza a 

beszédtechnikai ismereteket. 
  x 
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Ismeri és használja a személyközi és 

közvetett kommunikációs technikákat. 
x x 

Hatékonyan prezentál, és ehhez a 

prezentációs szabályoknak megfelelően 

készíti elő a bemutatót. 

x x 

Ismeri a tömegkommunikáció 

jellegzetességeit. 
x   

Hatékonyan érvel saját álláspontja 

mellett. 
x x 

Az értő figyelem alkalmazásával vesz 

részt kommunikációs helyzetekben. 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kommunikáció folyamata, formái és 

jellemzői 
x   

Hatékony szóbeli és írásbeli 

kommunikáció jellemzői és szabályai 
x x 

Telefonos kommunikáció specifikumai x x 

Elektronikus kommunikáció formái, 

jellemzői és szabályai 
x x 

A nonverbális kommunikáció 

fontossága, jellemzői 
x x 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

szabályai 
x x 

Nyelvhelyességi szabályok a szóbeli és 

írásbeli kommunikációban 
x x 

Asszertív és együttműködő 

kommunikáció ismeretei és szabályai 
x x 

Kérdések típusai, jellemzői, 

kérdezéstechnika 
x x 

Értő figyelem fontossága és hangsúlyai x x 

Tömegkommunikációs eszközök 

ismerete és jellegzetességei 
x   

A hatékony érvelés technikája x x 

Szóbeli és írásbeli prezentáció 

szabályai és módszerei 
x x 

Személyközi és közvetett 

kommunikáció technikái 
x x 

Beszédtechnikai ismeretek és eszközök x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvi beszédkészség x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Értő figyelem x x 

Prezentációs készség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Rugalmasság x x 

Pontosság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Kapcsolatteremtő készség x x 

Meggyőzőkészség x x 

Kommunikációs rugalmasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés x x 

Nyitott hozzáállás x x 
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5. Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati kommunikáció jellegzetességeit, szabályait. Képet kapjanak a hatékony 

szóbeli, írásbeli és telefonos kommunikáció jellemzőiről, szabályairól. Megismerjék a 

produktív prezentációkészítés szabályait és a hatásos előadás ismérveit.  

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv – Kommunikáció témakör 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. A kommunikáció alapjai 5 óra/0 óra 

A kommunikáció jelentése, fogalma 

Kommunikációs alapfogalmak 

Kommunikáció formái, fajtái 

A kommunikáció tényezői 

Kommunikációs csatornák 

Kommunikáció folyamata 

Kommunikációs helyzetek 

Az emberi kommunikáció előnyei 

Tömegkommunikáció 

- fogalma, fajtái és funkciói 

- csatornák és jellemzői (előnyök-hátrányok) 

- hatása 

 

5.3.2. Szóbeli kommunikáció 15 óra/0 óra 

Szóbeli kommunikáció megjelenési formái, előnyei, szakaszai 

Tartalmi és formai jegyek 

Nonverbális kommunikáció (testbeszéd) 

-  területek és zónák 

-  tenyér-, kéz- és kargesztusok 

-  archoz érintett gesztusok 

-  védőkorlátok 

-  a szem jelzései 

-  egyéb nonverbális jelek 

Kérdezéstechnika 

- kérdéstípusok (nyitott, zárt, pontosító, alternatív, szuggesztív, hipotetikus, 

tükrözés) 

-  egyes kérdéstípusok jellemzői (előnyök, hátrányok) 

-  folyamata 

-  hogyan ne kérdezzünk 

- eredményes kérdezési módok 

Asszertív kommunikáció 

-  asszertivitás fogalma 

-  viselkedéstípusok: asszertív, passzív, agresszív, manipulatív 

-  egyes viselkedéstípusok jellemzői (előny-hátrány, hogyan ismerjük fel) 

-  asszertív ember jellemzői 
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-  asszertív üzenetek felépítése 

Nyertes–nyertes (együttműködő) kommunikáció 

-  a kommunikáció szerepe a tárgyalásban 

-  lehetséges kimenetek 

  nyertes–nyertes 

nyertes–vesztes 

vesztes–nyertes 

-  érvelési technikák 

 Értő figyelem 

-  fogalma, szabályai 

-  technikája 

-  empátia szerepe, elfogadás 

-  aktív hallgatás  

-  közléssorompók 

 Beszédtechnikai alapok 

-  helyes légzés szerepe 

- zenei kifejezőeszközök az élőszóban (hangszín, hangterjedelem, 

hangmagasság, hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó) 

 

5.3.3. Írásbeli kommunikáció 5 óra/0 óra 

Írásbeli kommunikáció jellegzetességei 

Írásbeli kommunikáció fajtái, formái 

Írásbeli kommunikáció jelentősége 

Írásbeli kommunikáció szabályai 

Nyelvhelyességi szabályok 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban 

Szóbeli és írásbeli kommunikáció összehasonítása (egyezőségek, különbségek) 

Elektronikus kommunikációfajtái, formái, jellemzői, szabályai 

 

5.3.4. Telefonos kommunikáció 4 óra/0 óra 

Telefonos kommunikáció jellemzői, sajátosságai 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban 

Nonverbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban 

Telefonos kommunikáció folyamata 

-  híváskezdeményezés szabálya 

-  bejövő hívások fogadása 

-  beszélgetés hatékony vezetése 

- lezárás 

 Hatékony telefonos kommunikáció szabályai 

 Telefonos kommunikáció csapdái 

  

 

5.3.5. Prezentációs technikák 7 óra/0 óra 

A prezentáció kommunikációelméleti alapjai  

Személyközi kommunikációs alapismeretek, protokoll, öltözködés, stílus  

Prezentációk felépítése; színek és szimbólumok szerepe a prezentációban  

A prezentációk fajtái: személyes, hang- és videoanyag, egyéni, intézményi, 

termékbemutatók  

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk 
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Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció 

Hitelesség szerepe 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése 

Stílus, nyelvezet, fogalmazás 

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat 

Tartalom és forma 

Technikai alapismeretek  

Technikai segédeszközök használata: pl. tábla, flipchart, írásvetítők, televízió, 

számítógép, projektor 

 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tréningterem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

tréning 

 

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. tréning   x     

2. szituációs feladat   x     

3. csoportos feladat   x     

4. páros feladat   x     

5. 
hanganyag 

feldolgozása 
x x     

6. 
videofelvétel 

készítése 
x x     

7. 
videofelvétel 

elemzése 
x x     

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x x   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
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 x   

2.3. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x x   

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x x   

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x x 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. 

 

 

6. Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló képes legyen ügyfélhelyzetben a helyes, hatékony és együttműködő 

kommunikációra, saját érdekeit is érvényesítve nyertes-nyertes kommunikációs helyzetet 

tudjon kialakítani. A gyakorlatban alkalmazza az írásbeli és telefonos kommunikáció 

szabályait. Non-verbális kommunikációja összhangban legyen közlendőjének tartalmával. 

Képes legyen eredményesen érvelni saját álláspontja mellett. Képes legyen a hallgatóság 

figyelmét megragadó írásbeli prezentáció készítésére és annak szóbeli bemutatására. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Szóbeli kommunikációs gyakorlatok 15 óra/0 óra 

Non-verbális kommunikáció (testbeszéd) – gyakorlatok 

Kérdezéstechnika – gyakorlatok 

Asszertív kommunikáció – gyakorlatok 

Nyertes-nyertes (együttműködő) kommunikáció – gyakorlatok 

Értő figyelem –gyakorlatok 

Beszédtechnikai alapok – gyakorlatok 

 

6.3.2. Írásbeli kommunikációs gyakorlatok 5 óra/0 óra 

Írásbeli formák – gyakorlatok 

Nyelvhelyességi szabályok az írásbeli kommunikációban - gyakorlatok 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban – gyakorlatok 

Elektronikus kommunikáció – gyakorlatok 

  

6.3.3. Telefonos kommunikációs gyakorlatok 6 óra/0 óra 

Telefonos kommunikációs helyzetek - gyakorlatok 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban - gyakorlatok 

Non-verbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban - gyakorlatok 

Telefonos kommunikáció folyamata - gyakorlatok 

- híváskezdeményezés a gyakorlatban 

- bejövő hívások fogadása 

- beszélgetés hatékony vezetése 

- lezárás 

 

6.3.4. Prezentációs gyakorlatok 10 óra/0 óra 

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk – gyakorlatok 

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció – gyakorlatok 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése 
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Stílus, nyelvezet, fogalmazás – gyakorlatok 

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat – gyakorlatok 

Technikai segédeszközök használata a gyakorlatban: tábla, flipchart, mikrofon, 

hangosítás, írásvetítők, magnetofon, CD, televízió, videó, számítógép, projektor, 

kamera 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tréningterem 

 

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. tréning   x     

2. szituációs feladat   x     

3. csoportos feladat   x     

4. páros feladat   x     

5. 
hanganyag 

feldolgozás 
x x     

6. 
videofelvétel 

készítése 
x x     

7. 
videofelvétel 

elemzése 
x x     

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     
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1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x x   

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x x   

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.3. Csoportos versenyjáték   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 

11808-16 azonosító számú 

Ügyfélszolgálat a gyakorlatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11808-16 azonosító számú Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri az ügyfélszolgálati tevékenység 

jellemzőit, formáit, és eleget tesz az 

elvárásoknak. 

x   

Felismeri a különböző ügyféltípusokat, a 

típushoz illeszkedő ügyfélkezelési 

módszereket alkalmaz. 

x x 

Alkalmazza az ügyfél-szegmentáció 

szabályait. 
  x 

Ismeri és alkalmazza a proaktivitást az 

ügyfélszolgálati tevékenység során. 
x x 

Betartja az online ügyfélszolgálatra 

vonatkozó szabályokat. 
  x 

Felismeri a konfliktus kiváltó okait, 

ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelés 

eszközeit, módszereit. 

x x 

Betartja a reklamáció és panaszkezelés 

szabályait, törekszik a 

problémamegoldásra. 

x x 

Ismeri és alkalmazza a hatékony 

probléma-megoldási technikákat. 
x x 

Elfogadja és alkalmazza az 

ügyfélszolgálati kultúrát. 
x x 

Betartja az üzleti etikai kódex előírásait. x x 

Elfogadja és alkalmazza az általános és 

munkakörében elvárt magatartási 

normákat. 

x x 

Betartja az öltözködési szabályokat, 

valamint a megjelenésre, ápoltságra 

vonatkozó munkahelyi elvárásokat. 

x x 

Alkalmazza a szóbeli kapcsolatfelvétel 

szabályait, különös tekintettel a 

köszönésre, a megszólításra. 

  x 

Ismeri és alkalmazza a kézfogásra, 

bemutatkozásra, kapcsolattartásra, 

társalgásra vonatkozó szabályokat. 

x x 
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Ismeri az ügyfélkapcsolatok kezelésének 

módjait. 
x x 

Ismeri az önfejlesztés technikáit 

(empátiás kommunikáció, benyomások, 

attitűdök). 

x x 

Fejleszti és értékeli önmagát. x x 

Felismeri egyéni problémáit és törekszik 

megoldásukra. 
 x  

Felismeri a stressz jeleit önmagán és 

másokon, és az ismert módszerekkel 

kezeli azokat. 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az ügyfélszolgálati tevékenység 

jellemzői, formái 
x    

Ügyféltípusok fajtái és jellemzői  x   

Az ügyfél-szegmentáció szabályai  x   

Proaktivitás az ügyfélszolgálati 

tevékenységben 
x  x  

Online ügyfélszolgálat szabályai x  x 

Konfliktushelyzet és kezelésének 

eszközei, módszerei 
x  x  

Reklamáció és panaszkezelés szabályai x  x 

Problémamegoldási technikák x x 

Ügyfélszolgálati kultúra jellemzői x  x  

Etikai kódex fogalma, előírásai x  x 

Általános magatartási normák x  x  

Az öltözködésre, megjelenésre vonatkozó 

szabályok 
x x 

Szóbeli kapcsolatfelvétel szabályai, 

köszönés, megszólítás, kézfogás, 

bemutatkozás, kapcsolattartás, társalgás 

x  x 

Magatartásformák az ügyfélkapcsolatban x  x 

Ügyfélkapcsolatok kezelése  x 

Önfejlesztés technikái (empátiás 

kommunikáció, benyomások, attitűdök) 
 x x 

Önfejlesztés, önértékelés módszerei   x  

Egyéni probléma- és stresszkezelés 

eszközrendszere 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Ügyfélközpontúság  x x  

Proaktivitás   x 

Problémaérzékeny ügyfélkezelés   x  

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Flexibilis gondolkodás  x  x 
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Konfliktusok racionális, konstruktív 

kezelése 
  x 

Stressztűrő képesség     x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x 

Meggyőzőkészség    x 

Asszertív kommunikáció x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező és értékelő gondolkodás  x   

Új helyzetekhez való alkalmazkodás 

képessége  
  x  

A minőség iránti elkötelezettség x  x  
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7. Ügyfélszolgálati ismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati ismeretek tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati tevékenység jellemzőit, formáit, valamint elsajátítsák a reklamáció- és 

panaszkezelés szabályait. Tanulmányaik befejezésével meg tudják különböztetni az 

ügyféltípusokat, és elsajátítsák az ügyfél szegmentáció szabályait. Megismerjék az 

ügyfélkapcsolatok kezelésének eszközét, és felmérjék annak jelentőségét. Sajátítsák el az 

öltözködésre/megjelenésre vonatkozó szabályokat, az alapvető üzleti etikettet, és tudják 

alkalmazni azokat. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Ügyfélközpontú szolgáltatás 8 óra/0 óra 

A 8 órás ügyfélközpontú szolgáltatás témakör feldolgozása alatt a tanulók ismerjék 

meg az ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzőit, készüljenek fel az 

ügyfélkapcsolatok optimalizálására az üzleti célok elérése érdekében. Továbbá 

készüljenek fel arra, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységükkel az irányítási, 

szervezési és végrehajtási feladatok ellátása során stratégiai tervek megvalósításához 

járulnak hozzá.  

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzői 

Ügyfélkapcsolat fontossága 

Ügyfélközpontúság jelentése, szerepe, ügyfélközpontú gondolkodás jellemzői 

Ügyfélszolgálati tevékenység elemei 

Optimalizált ügyfélkapcsolatok kritériumai 

Ügyfélkapcsolati tevékenység kapcsolódási pontjai, összefüggései a vállalati 

stratégiával 

„Az ügyfél az első” szemlélet előnyei, fontossága, hatása 

Az ügyfél bizalmának megnyeréséhez vezető út 

Ügyfélszolgálati munkatárs feladatai 

Ideális ügyfélszolgálati munkatárs jellemzői 

Az ügyfélszolgálati munkában elvárt viselkedési normák 

Proaktív ügyfélszolgálati tevékenység 

 

 

7.3.2. Ügyféltipológia 7 óra/0 óra 

A 7 órás ügyféltipológia témakör elsajátítása után a tanuló szerezzen kellő jártasságot 

ahhoz, hogy az ügyfeleket a személyiségtipológiajegyeit figyelembe véve tipizálni 

tudják. A különböző ügyféltipizálási modellek segítségével rövid időn belül 

felismerjék a tipikus jegyekkel rendelkező ügyfeleket. Készüljenek fel arra, hogy az 

érdekeiket meggyőzően kell képviselniük. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Ügyféltipizálás fontossága, használhatósága 

Ügyféltipizálás elméletei 

Ügyféltípusok és személyiségtípusok kapcsolata, összefüggései 
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Ügyféltípusok és azok jellemzői 

A különböző típusú ügyfelek kezelése – lehetséges megoldások keresése 

„Nehéz” ügyféltípusok kezelése 

 

 

7.3.3. Üzleti etikett 7 óra/0 óra 

A 7 óra időtartamban a tanulók nyerjenek betekintést az üzleti etikett/protokoll 

világába, ismerjék meg az alapvető udvariassági formulákat. Sajátítsák el a 

vendéglátás alapvető szabályait, valamint legyen ismeretük az üzleti élet 

illemszabályairól, azüzleti, hivatali, közéleti, viselkedési és öltözködési formákról .Az 

alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Alapvető udvariassági formák, szabályok 

Üzleti etikett szabályai 

Illemszabályok 

Írott és íratlan szabályok 

Üzleti, hivatali, közéleti elvárt viselkedési formák és normák 

„A vendéglátás” alapvető szabályai 

Online ügyfélszolgálat szabályai 

 

 

7.3.4. Ügyfélkapcsolatok kezelése 7 óra/0 óra 

A 7 órás ügyfélkapcsolatok kezelése témakörben a tanulók ismerjék meg az 

ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek(CRM vagy más eszköz)működtetésének üzleti 

előnyeit, az adatgyűjtés, adattárolás, támogató technológiák és a tudás kezelés 

viszonylatában. A tanulók tudják, hogy az ügyfelek megszerzése, megtartása, 

ügyfélkapcsolatok bővítése érdekében milyen erőfeszítéseket kell tenniük. Váljanak 

képessé tanulmányaik során a panaszkezelési szabályok, módszerek, a 

problémamegoldás, valamint a konfliktushelyzetek kiváltó okainak felismerésére és 

konfliktushelyzetek kezelésére. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Új ügyfélszerzés szerepe, fontossága, módszerei 

Ügyfélmegtartás szerepe, fontossága és módszerei 

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása 

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek szerepe, előnyei 

Adatgyűjtés, adattárolás jelentősége, módszerei 

Hatékony panaszkezelés szabályai, módszerei, folyamata 

Problémamegoldás és szakaszai: 

- probléma megértése, okok azonosítása 

- átfogó célmeghatározás 

- lehetőségek számbavétele 

- információgyűjtés 

- tervezés 

- kivitelezés 

- visszacsatolás 

a problémamegoldás módszerei 

problémamegoldó gondolkodás 

problémamegoldás és döntéshozatali képesség kapcsolata 

Konfliktuskezelés 

 meghatározása, típusai 

konfliktusok kialakulásának okai, folyamata 



 

430 
 

konfliktusok fokozatai 

konfliktuskezelés elméletei 

konfliktuskezelési stratégiák, technikák 

  versengő 

  kompromisszum kereső 

  alkalmazkodó 

  elkerülő 

  együttműködő 

konfliktuskezelés lépései 

konfliktuskezelés kommunikációs eszközei 

 

 

7.3.5. Önfejlesztés 7 óra/0 óra 

A 7 óra önfejlesztés témakör célja elsősorban az önismeret. Az önismeret után az 

önfejlesztési „stratégiára” koncentrálva a tanulók találjanak olyan önfejlesztési 

módszereket, melyek önmaguk számára a tanulmányaik befejezését követően is 

alkalmazhatóak és használhatóak lesznek.  

Ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenek el magasabb 

érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön empatikus képességük, valamint ismerjék fel 

az egyéni problémákat és törekedjenek azok megoldására. Legyenek képesek 

felismerni a stressz jeleit és tudják kezelni azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Önismeret fontossága 

Önfejlesztési módszerek, lehetőségek, az egyes módszerek előnyei 

Önálló tanulás  

jelentősége, jellemzői  

célok, részcélok meghatározása 

kontrollpontok meghatározásának fontossága 

Saját haladás nyomon követése 

 Stresszkezelés 

  a stressz fogalma 

  a stressz okai 

  egyénre gyakorolt hatása 

  stresszkezelési módszerek 

  stresszkezelés és személyiségtípusok összefüggései 

 „Pozitív pszichológia” hatása 

 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tréningterem 

 

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  egyéni csoport osztály 
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1. 
Frontális 

ismeretátadás 
    x   

2. 
Kiscsoportos 

feladatok 
  x     

3. 
Egyéni 

feladatmegoldások 
x       

4. Szituációs feladatok   x     

5. Páros feladatok   x     

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

8. Ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy 67 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati tevékenység gyakorlati sajátosságait, elsajátítsák a reklamáció- és 
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panaszkezelés folyamatát, meg tudják különböztetni az ügyféltípusokat és jártasságot 

szerezzenek az ügyfél szegmentációban. Alkalmazzák az ügyfélkapcsolatok kezelésére 

bevezetett eszközt. Ismerjék az öltözködésre/megjelenésre és alapvető üzleti etikettre 

vonatkozó szabályokat.  

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Ügyfélszegmentálás 12 óra/0 óra 

A 12 órás gyakorlat alatt a tanulók sajátítsák el a szegmentálás technikáját, hiszen a 

siker titka a jó ügyfélszegmentálás. Tanulják meg, hogy az ügyfelek megismerése a 

jobb ügyfélkiszolgálást eredményezi. A gyakorlat célja, hogy meghatározásra 

kerüljenek tipikus ügyfélprofilok, valamint az, hogy segítséget nyújtson a megoldás 

központú gondolkodásmódra való áttéréshez. 

Az alábbi témák gyakorlati feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Szolgáltatási szektorok beazonosítása 

Piackutatás alapjai 

Szegmentálás céljának, felhasználásának meghatározása 

Tipikus ügyfélprofilok meghatározása 

Információforrás meghatározása, vállalati adatbázisok 

Adatgyűjtés belső és külső forrásokból 

Vevői elégedettség kialakulásának folyamata 

Az ügyfelek elégedettségét befolyásoló tényezők 

VIP ügyfélkör kialakítása 

 

 

 

8.3.2. Ügyfélkapcsolatok kezelése a gyakorlatban 8 óra/0 óra 

A 8 órás ügyfélkapcsolatok kezelése gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a CRM vagy 

más eszközrendszer működésének alapvető funkcióit. Ismerjék a panaszkezelési 

technikákat, módszereket, a problémamegoldást, valamint a konfliktushelyzetek 

kiváltó okainak felismerésén túl azok kezelésének technikáit. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Az értékesítések közötti összefüggések 

Az értékesítési tevékenység és az ügyfélkapcsolati szolgáltatások automatizálása 

Ügyfélkapcsolatok helyes kezelései 

Ügyfélnyilvántartó rendszerek 

Problémamegoldás 

Konfliktusok kezelése 

 

 

8.3.3. Üzleti etikett a gyakorlatban 8 óra/0 óra 

A 8 órás üzleti etikett gyakorlata alatt a viselkedéskultúra legfontosabb szabályaival 

ismerkedjenek meg a tanulók. Alkalmazzák a gyakorlatban a társadalmi érintkezés a 

jó modor és az udvariasság szabályait. Tudjanak helyzethez igazodóan köszönni, 

bemutatkozni. Ismerjék az elvárt viselkedésformákat és az alapvető megjelenési és 

öltözködési szabályokat az üzleti életben. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Alapvető udvariassági formák 
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Üzleti etikett és illem 

Írott és íratlan szabályok 

 „Vendéglátás” gyakorlata 

Online ügyfélszolgálat keretei 

 

8.3.4. Panasz és reklamációkezelés 8 óra/0 óra 

8 órában ismerkedhet meg a tanuló a panasz- és reklamációkezelés gyakorlati 

tudnivalóival. Panaszkezelési folyamat az ügyfél-elégedetlenség írásbeli vagy szóbeli 

megnyilvánulásának tudomásulvételétől a panaszügy lezárásáig tart. A gyakorlat során 

az  ügyfélpanaszok fogadásával, rögzítésével, feldolgozásával, értékelésével, a panasz 

jogosságának belső vizsgálatával és megállapításaival ismerkedjenek meg a tanulók, 

és legyenek tisztában azzal, hogy ez a tevékenység az ügyfél megtartását célozza. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

A sikeres ügyfélkezeléshez szükséges hozzáállás/attitűd 

Az ügyfél problémájának megismerése és elfogadása 

Az ügyfél érdekeinek felismerése 

Nyertes-nyertes helyzetek megteremtése 

Asszertivitás az ügyfélkezelés gyakorlatában 

Panaszkezelés folyamata - gyakorlatok 

 

 

8.3.5. Stresszkezelés 8 óra/0 óra 

8 órás stresszkezelőképzés során a tanulók megismerik önmaguk reakcióit, vegetatív 

idegrendszerüket stresszhelyzetben. A gyakorlat célja, hogy a stresszt kezelő 

módszereket tudatosan, a helyzetnek megfelelően válasszák meg. A stresszkezelő 

képesség optimalizálása növeli viselkedésünk hatékonyságát a hétköznapi problémák 

és konfliktusok megoldásában, így hosszabb távon nemcsak a stressz kezelését, hanem 

megelőzését is szolgálja. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

A stressz jeleinek felismerése 

Stresszkezelési módszerek a gyakorlatban 

Pozitív gondolkodásmód és annak hatása a gyakorlatban 

 

8.3.6. Önértékelés a gyakorlatban 7 óra/0 óra 

A 7 óra önértékelés témakör megismerése során elsősorban az önismerettel kell 

tisztában lenniük a tanulóknak. A gyakorlatban különböző kommunikációs 

szituációkban ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenek el 

magasabb érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön az empatikus képességük, valamint 

ismerjék fel az egyéni problémákat, törekedjenek azok megoldására. Legyenek 

képesek felismerni a stressz jeleit és kezeljék azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Önismeret fontossága 

Önismereti tesztek, azok kiértékelése 

A mosoly fajtái, fontossága, és ereje a gyakorlatban 

Az empátia helye és szerepe az ügyfélszolgálatban 

 

 

8.3.7. Önfejlesztés a gyakorlatban 16 óra/0 óra 
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A 16 órás gyakorlati képzés alatt a tanulók ismerjék meg saját személyiségüket annak 

érdekében, hogy reális énképük kialakításához és elfogadásához, viselkedésük 

kontrollálásához elegendő munícióval rendelkezzenek.  

A gyakorlat segítséget ad a fejlettebb és objektívebb önismeret megszerzésében, a saját 

motivációk és szándékok feltárásában, valamint a másokkal való 

együttműködéskészségének gyakorlásában szituációs játékok, strukturált gyakorlatok 

és ezek feldolgozásának segítségével. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Személyiségjegyek, személyiségtípusok  

A vágyak és célok közötti különbségek 

Célok szerepe a munka világában  

Az önfejlesztés szerepe a piaci környezetben 

Belső motiváció 

Önmenedzselés 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tréningterem 

 

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. Tréning    x     

2. Szituációs feladat   x     

3. Csoportos feladat   x     

4. Páros feladat   x     

5. 
Videofelvétel 

készítés 
x x     

6. 
Videofelvétel 

elemzése 
x x     

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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     

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

  



 

436 
 

 

A 

11809-16 azonosító számú 

Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11809-16 azonosító számú Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Biztosítja az ügyfélfogadáshoz 

szükséges zavartalan körülményeket 
  x   

Betartja az ügyfélszolgálat – adott 

szervezetnél – kialakított rendjét 
  x   

Alkalmazza a munkavégzést támogató 

kommunikációs, információtechnikai 

és ügyfélszolgálati eszközöket 

x x x 

Munkakörébe tartozó iratokat, leveleket 

készít szövegszerkesztő programmal - 

utasítások  

x   x 

Kezeli és szakszerűen tárolja a 

munkatevékenysége során keletkező 

iratokat, dokumentumokat 

  x   

Betartja az adat- és információ-

felhasználás szabályait 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség 

kialakítása, a biztonságos és egészséges 

munkafeltételek megteremtése különös 

tekintettel a képernyő előtti 

munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeire 

vonatkozó előírásokra 

  x   

Az ügyféltér rendjének kialakítása, a 

rend biztosítása 
  x   

Az ügyfelek irányításának, 

várakoztatásának feltételei  
  x   

Az ügyfélforgalom folyamatosságának, 

zavartalanságának biztosítása  
  x   

Kommunikációs, információtechnikai 

és ügyfélszolgálati eszközök 

működésének alapelvei, használatuk 

  x   

A dokumentumok típusai, fajtái x     

A dokumentumszerkesztés 

követelményei, készítésének gyakorlata 
x   x 

A iratok készítésének tartalmi, formai 

és nyelvi követelményei 
x   x 

Az ügyfélszolgálat jellemző iratai, 

készítésének gyakorlata 
x   x 
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Sablonok, űrlapok, nyomtatványok az 

ügyfélszolgálati tevékenységben 
x   x 

Az iratkezelés szabályozása   x   

Az irat- és dokumentumkezelés 

folyamata, szervezeti formái, alaki és 

tartalmi követelményei 

  x   

Az irat- és dokumentumkezelés 

teendői, dokumentumai.  
  x   

Az irattárolás követelményei, teendői   x   

Az adat- és információkezelés 

folyamata az ügyfélszolgálati 

munkában: információforrás, szerzés,  

-rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás. 

  x   

Adatvédelem és a biztonságos 

adathasználat szabályai az 

ügyfélszolgálati tevékenységben 

  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Rend és rendszer kialakításának, 

megtartásának készsége 
  x   

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések) 
x x   

Irat- és dokumentumkészítés készsége x   x 

Szabályértelmezés és -alkalmazás 

készsége 
x x   

Szakmai szoftverek és IKT-eszközök 

használata 
x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x x x 

Precizitás x   x 

Felelősségtudat   x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x x 

Visszacsatolási készség x   x 

Határozottság   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus (rendszerben történő) 

gondolkodás 
  x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x 
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9. Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkező különböző iratoknak, az 

üzleti és hivatali élet leveleinek, egyéb dokumentumainak tartalmi, nyelvi és formai 

követelményeit. Ezáltal képesek legyenek az iratok, levelek szakszerű elkészítésére, 

valamint a levelezési szokások és illemszabályok betartására. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Ügyfélszolgálati levelezési alapismeretek 4 óra/0 óra 

Levelezési alapfogalmak értelmezése 

Iratok, levelek fajtái, csoportosításuk 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi és formai követelményei 

A dokumentumszerkesztés követelményei, készítésének gyakorlata  

Az iratok és levelek küldésének, fogadásának formái, udvariassági szabályai 

Az ügyfélszolgálat jellemző iratai 

 

9.3.2. Ügyiratok az ügyfélszolgálatban 16 óra/0 óra 

Az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkező iratok készítése: 

- egyszerű iratok (nyugta, átvételi elismervény, meghatalmazás, igazolás, 

nyilatkozat stb.) 

- belső szervezeti iratok (emlékeztető, feljegyzés, beszámoló, jelentés, utasítás) 

- jegyzőkönyv 

- hirdetés, figyelemfelhívás, tájékoztató, értesítés, meghívó stb. 

- sablonok, űrlapok, nyomtatványok az ügyfélszolgálati tevékenységben 

 

9.3.3. Üzleti és hivatali levelek az ügyfélszolgálatban 16 óra/0óra 

Az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkező levelek készítése: 

- kereskedelmi, üzleti kapcsolatokban (érdeklődés, tájékoztatás, ajánlatkérés, 

ajánlat, megrendelés és visszaigazolása, hibás teljesítés iratai 

- hatósági megkeresés, értesítés, tájékoztatás, figyelemfelhívás, felszólítás 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     
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2. szemléltetés   x    üzleti levél séma 

3. 
feladatmegoldás 

tanári irányítással 
  x     

4. 

feladatutasítással 

vezérelt önálló 

tanulói munka 

x       

5. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(e-mail) 

6. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában (pl. 

jogszabálykeresés) 

x     internet-elérhetőség 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 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. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása   x     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban elnevezésű tantárgy tanításának 

célja, hogy a tanulók megismerjék az ügyfélszolgálati tevékenységben keletkezett iratok, 

dokumentumok kezelésének, tárolásának szabályait, szervezeti formáit, teendőit. 

Munkájukhoz tudják kiválasztani a szükséges eszközöket és azokat biztonságosan – a 

gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartva – kezelni, működtetni.  További cél, hogy 

a tanulók legyenek képesek az ügyfélszolgálati irodában/helyiségben a munkaterületükön 

kialakítani a munkájukhoz szükséges rendet, megszervezni az ügyfélszolgálat teendőit. 

Legyenek tisztában a munkakörükben keletkezett adatok, információk védelmének 

fontosságával, a tudomásukra jutott adatok kezelésével kapcsolatosan a szabályok, 

előírások szerint és felelősen járjanak el. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Ügyfélszolgálati dokumentumok kezelése 18 óra/0 óra 

Az iratkezelés szabályozása, rendje 

Az irat- és dokumentumkezelés szervezeti formái, alaki és tartalmi követelményei 

Az irat- és dokumentumkezelés szakaszai, folyamata, teendők (érkeztetés, 

postabontás, nyilvántartás, iratkezelés az ügyintézés folyamatában, dokumentum 

irattárba helyezése stb.) 

Az irat- és dokumentumkezelés dokumentumai 

Postázási feladatok 

Az irattárak fajtái, kialakításának követelményei 

Az iratok tárolásával kapcsolatos teendők 
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A selejtezési eljárás és dokumentumai 

Az iratkezelés hagyományos és elektronikus formái 

 

10.3.2. Adatkezelési ismeretek az ügyfélszolgálatban 7 óra/0 óra 

Az adat- és információkezelés folyamata az ügyfélszolgálati munkában: 

információforrás, -szerzés, -rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás 

Adat- és információkezelés alapfogalmai, értelmezésük 

Az adatkezelés jogalapja, alapelvei 

Adatkezelési szabályzat, főbb elemei 

Adatvédelem, adatbiztonság 

A biztonságos adathasználat szabályai az ügyfélszolgálati tevékenységben 

 

10.3.3. IKT-eszközök az ügyfélszolgálatban 6 óra/0 óra 

Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség típusai, fajtái, kialakításának ergonómiai 

követelményei 

Az ügyfélszolgálati iroda működésének környezetvédelmi szempontjai 

Az ügyféltér rendjének kialakítása, a rend biztosítása  

Az ügyfelek irányításának, várakoztatásának feltételei  

Az ügyfélforgalom folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása  

Kommunikációs, információtechnikai és ügyfélszolgálati eszközök fajtái, 

működésük alapelvei, használatuk gyakorlata 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda, számítógépterem 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. előadás   x     

3. szemléltetés   x     

4. vita   x     

5. önálló tanulói munka x       

6. házi feladat x       

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  

  egyéni csoport

-bontás 

osztály-keret 

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. 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. Leírás készítése x    

2.2. Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 

x    

2.3. Tesztfeladat megoldása x    

2.4. Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 

x    

3. Komplex információk 

körében 

    

3.1. Elemzés készítése 

tapasztalatokról 

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   

5. Gyakorlati munkavégzés 

körében 

    

5.1. Műveletek gyakorlása  x   

5.2. Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 

 x   

6. Szolgáltatási tevékenységek körében    

6.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x    

6.2. Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 

x x   

6.3. Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 

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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11. Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat elnevezésű tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló 

az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában – az ismereteket szintetizálva 

és új összefüggésekbe helyezve – komplex írásbeli feladat megoldására legyen képes olyan 

dokumentumok készítésével, amelyek az ügyfélszolgálati tevékenysége során keletkeznek.  

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Ügyfélszolgálati dokumentumok készítésének komplex gyakorlata 11 óra/0 

óra 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentációkészítésének elemei. 
 

11.3.2. Iratok, levelek készítésének komplex gyakorlata 10 óra/0 óra 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentáció és körlevélkészítés, továbbá különböző 

tartalmú és funkciójú iratok, üzleti és hivatali levelek elemei, követelményei. 
 

11.3.3. Táblázatok, adatbázisok készítésének komplex gyakorlata 10 óra/0 óra 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentáció és körlevélkészítés, továbbá különböző tartalmú 

és funkciójú iratok, üzleti és hivatali levelek, valamint táblázatok, adatbázisok 

létrehozásának, szerkesztésének elemei, követelményei. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

2. 

feladatutasítással 

irányított egyéni 

munka 

x     
internet-elérési 

lehetőség 

3. házi feladat x       

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x       

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x       

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

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 

10066-16 azonosító számú 

Gazdálkodási alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10066-16 azonosító számú Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

G
az

d
as

ág
i 

és
 

v
ál

la
lk

o
zá

si
 

is
m

er
et

ek
 

Jo
g
i 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Ismeri a gazdasági környezet, az üzleti 

élet gazdálkodási szabályait, szokásait. 
x   

Összefüggésében látja a modern 

piacgazdasági folyamatokat. 
x   

Ismeri a piaci viszonyok, a 

versenyszféra, a munkavállalói és 

vállalkozói életpályák lehetőségeit. 

x   

Helyesen azonosítja és használja a 

gazdasági, pénzügyi, vállalkozási 

szakmai fogalmakat. 

x   

Számszerűsíteni tudja a gazdasági 

szövegekben megfogalmazott 

információkat. 

x   

Statisztikai táblák, grafikus ábrák 

tartalmára állításokat fogalmaz meg, 

következtetéseket von le. 

x   

Dokumentumokat készít a szervezet 

gazdasági tevékenységéhez és 

gazdálkodásához kapcsolódóan. 

x   

Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat 

végez (pl. pénzátvétel, -kifizetés). 
x   

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák 

egyeztetéseit a nyilvántartások alapján. 
x   

Bizalmas és szigorú számadású 

nyomtatványokat kezel. 
x   

Ellátja a bizonylati renddel kapcsolatos 

feladatokat. 
x   

Belső szervezeti nyilvántartáshoz, 

kimutatáshoz, ellenőrzéshez 

dokumentumokat készít.  

x   

Közreműködik a szervezet adózással 

kapcsolatos feladatainak ellátásában. 
x   

Dokumentációs feladatokat lát el a 

leltárral kapcsolatosan. 
x   

Értelmezi a mérleget és az eredmény-

kimutatást. 
x   

Ismeri és betartja a gazdálkodással 

kapcsolatos alapvető jogi normákat. 
x x 

Részt vesz pályázatok előkészítésében. x   
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Ismeri és betartja a munkavégzésre, a 

közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi 

előírásokat. 

  x 

Ismeri a munkavégzés személyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket. 

  x 

Közreműködik a vállalkozás 

megalakulásával, szervezeti 

változásaival, megszűnésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátásában. 

x   

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás 

jogkövető működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi előírásokat. 

  x 

Követi a szakterület rendelkezéseinek, 

törvényi hátterének magyar és Európai 

Uniós változásait. 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gazdasági élet alapvető területei 

(szükségletek, hasznosság, szűkösség, 

termelési tényezők, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, kínálat) 

x   

A gazdasági élet szereplői és 

kapcsolatai, az állam feladatai, az 

állami költségvetés legfontosabb 

bevételei és kiadásai 

x   

Gazdálkodás és gazdaságosság 

(költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, 

fedezeti összeg, eredmény) 

x   

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika x   

A pénz fogalma és funkciói; a 

pénzforgalom fajtái, bizonylatai 
x   

Pénzügyi szolgáltatások, passzív és 

aktív bankügyletek 
x   

Fizetési megbízások lebonyolítása, 

fizetési módok 
x   

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a 

gazdálkodó szervezeteknél 

(házipénztár) 

x   

Szigorú számadású bizonylatok 

(pénztárbizonylat, számla) 
x   

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a 

nemzetközi pénzforgalom (valuta, 

deviza, árfolyam fogalma) 

x   

Értékpapírok csoportosítása, jellemzői 

(kötvény, részvény, közraktárjegy, 

váltó, állampapírok, banki 

értékpapírok) 

x   

Az államháztartás rendszere x   
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Adózási alapfogalmak; személyi 

jövedelemadó (összevontan adózó 

jövedelmek), általános forgalmi adó, 

helyi adók fajtái 

x   

A nemzetgazdaság szereplői, ágazati 

szerkezete 
x   

A vállalkozások és a vállalkozások 

gazdasági tevékenységével kapcsolatos 

alapfogalmak  

x   

A vállalkozási folyamat és elemei; 

vállalkozási formák és jellemzőik; a 

sikeres vállalkozás kritériumai; a 

vállalkozások finanszírozása 

x   

A számviteli törvény. A beszámoló és 

könyvvezetési kötelezettség 
x   

A vállalkozás vagyona. A leltár és a 

mérleg fogalma. A vállalkozás 

eredményének megállapítása, 

eredmény-kimutatás 

x   

A vállalkozások kötelezettségei: 

adófizetési, beszámolási, 

adatszolgáltatási. 

x   

A vállalkozások működését érintő hazai 

és európai uniós fontosabb 

fogyasztóvédelmi előírások 

x   

Statisztikai alapfogalmak x   

A háztartások gazdálkodása (bevételei, 

kiadásai, megtakarításai) 
x   

A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia 

fogalma; a jogszabályok érvényessége, 

hatálya; jogágak; jogforrások, 

jogképesség, cselekvőképesség 

fogalma 

  x 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető 

állampolgári jogok és kötelességek 
  x 

A magyar közjogi rendszer; 

önkormányzati rendszer 
  x 

A közigazgatási eljárás   x 

A polgári jog és társasági jog fogalma, 

alapvető jellemzői 
  x 

A szerződés fogalma, érvényessége, 

létrejötte, megszűnése és a követelések 

elévülésének feltételei; a 

szerződésszegés esetei, 

jogkövetkezményei; alaki és formai 

követelményei 

  x 

Alapvető munkajogi szabályok; a 

munkavégzés feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelmények 

  x 

A jogérvényesítés lehetőségei    x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Jogforrások kezelése (hagyományos és 

digitális adathordozó alkalmazásával) 
  x 

Jogszabályok értelmezése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x 

Gazdasági és jogi dokumentumok 

értelmezése 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x x 

Megbízhatóság x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x x 

Közérthetőség x x 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   

Áttekintő képesség x x 
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12. Gazdasági és vállalkozási ismeretek tantárgy 170 óra/175  óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gazdasági és vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a 

tanulók elsajátítsák a gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési 

mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek 

tisztában a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajtáival, ismerjék a magyar bankrendszer 

felépítését. A vállalkozási témakörök oktatásának célja, hogy segítsék elő a tanulók 

gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljanak hozzá a 

piacgazdaság működésének megértéséhez, tegyék képessé a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen 

magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a 

gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók 

gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. A gazdaság alapelemei, szereplői 24 óra/24 óra 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma 

A javak fogalma, csoportosítása 

Termelési tényezők 

A gazdasági élet szereplői, kapcsolataik; gazdasági körforgás 

A háztartások gazdálkodása (bevételek, kiadások, költségvetés) 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemzői 

Gazdálkodás és gazdaságosság (bevétel, ráfordítás, fedezeti összeg, nyereség) 

A külföld gazdasági szerepe (export, import) 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

 

12.3.2. A piac 12 óra/15 óra 

A piac fogalma, elemei és működése 

A kereslet és a kínálat fogalma, törvénye, jellemzői 

A piacfajták értelmezése 

 

12.3.3. Az állam gazdasági szerepvállalása; gazdaságpolitika 20 óra 22óra 

Az állam szerepe a piacgazdaságban (funkciói, feladatai) 

A gazdaságpolitika fogalma, célja, területei 

A gazdaság működésének jogi keretei; versenyszabályozás, fogyasztóvédelem 

Az államháztartás fogalma, jelentősége 

Az állami költségvetés (bevételek, kiadások, egyenleg) 

Helyi önkormányzatok 

Elkülönített állami pénzalapok 

 

12.3.4. Adózási ismeretek 16 óra/16 óra 

Adók és támogatások gazdasági szerepe 

Az adó fogalma, csoportosítása, a főbb adónemek bemutatása 
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Általános forgalmi adó (ÁFA) 

Személyi jövedelemadó (SZJA) 

Járulékok elszámolása, nyilvántartása 

Helyi adók 

A vállalkozások adófizetési kötelezettsége 

 

12.3.5. A pénz fogalma, funkciói; pénzforgalom 18 óra/18 óra 

A pénz fogalma, kialakulása, funkciói 

A pénz megjelenési formái 

A pénzforgalom fogalma, irányai 

Fizetési módok a pénzforgalomban 

A készpénzfizetés módjai, bizonylatai 

A bankszámla típusai; a bankszámlanyitás folyamata 

Elektronikus és pénzhelyettesítő fizetés (átutalás, beszedés, bankkártya, hitelkártya) 

A gazdálkodó szervezetek pénzkezelési feladatai; a házipénztár 

 

12.3.6. A magyar bankrendszer 18 óra/18 óra 

A magyar bankrendszer felépítése, sajátosságai 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) funkciói, feladatai 

A pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai 

Pénzügyi szolgáltatások; passzív és aktív bankügyletek 

Nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma) 

Az értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, váltó, állampapírok) 

 

12.3.7. Vállalkozási alapfogalmak; vállalkozási formák 10 óra/10 óra 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemző 

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai 

Vállalkozási formák (egyéni vállalkozás, bt., kft., rt.) 

A vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozások 

A sikeres vállalkozás kritériumai 

 

12.3.8. Vállalkozások működtetése; bizonylatok 21 óra/21  óra 

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

A vállalkozás vagyona (az eszközök és források részletes bemutatása) 

Az egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma, összeállítása; mérlegadatok értelmezése 

A leltár fogalma, jelentősége; a mérleg és a leltár kapcsolata 

A vállalkozás eredményének megállapítása; eredménykategóriák 

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredmény-kimutatás szerkezete 

Az eredmény-kimutatás és a mérleg kapcsolata 

A statisztika szerepe a vállalkozás életében; elemzési módszerek, mutatószámok 

A bizonylat fogalma, szerepe, csoportosítása 

A bizonylatok tartalmi és formai követelményei, felépítése 

A bizonylatok kezelése, megőrzése 

A bizonylatok kitöltésének szabályai; a hibás bizonylatok korrekciója 

 

12.3.9. Vállalkozások finanszírozása; pályázatok; dokumentációk 20 óra/20 óra 

A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei 

A saját és az idegen tőke jellegű finanszírozás módjai 

A fizetőképesség mutatószámai 

A pályázatok jellemzői, szerepe; a közbeszerzés alapfogalmai 
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A vállalkozások által használt bizonylatok kitöltése  

Éves beszámoló készítése (egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás) 

 

12.3.10. A marketing szerepe a vállalkozások életében 11 óra/11  óra 

A marketing fogalma, jellemzői, szerepe 

A marketing-mix elemei (termék, ár, elosztás, értékesítés) 

A marketingkommunikáció szerepe, elemei (reklám, PR, SP, személyes eladás) 

A piackutatás szerepe, folyamata, módszerei 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés     x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

6. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

8. kooperatív tanulás   x     

9. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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   
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1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

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. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x 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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Jogi ismeretek tantárgy 83 óra/83 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók legyenek tisztában 

azokkal az alapfogalmakkal, amelyekkel a mindennapi életben és a későbbi munkavállalás 

során találkoznak. Ismerjék a jogalkotás alapjait, az Alaptörvény rendelkezéseit, az 

állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi jogi alapnormákat, a tulajdonjog, a 
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polgári, a kötelmi és a gazdasági jog alapjait, a közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi 

szabályozást. Legyenek tisztában a munkaviszonyba lépésük esetén szükséges munkajogi 

szabályokkal, valamint a szerződésben foglalt jogokkal, kötelezettségekkel. Ismerjék meg 

és alkalmazzák biztonsággal a jogszabályi nyelvezetet. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Általános ismeretek a jogról 6 óra/6 óra 

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma 

A jogszabályok érvényessége, hatálya 

A tulajdonjog, gazdasági jog alapvető jellemzői 

Jogágak; jogforrások 

 

13.3.2. Alkotmányjogi ismeretek 10 óra/10 óra 

Az alkotmány fogalma, típusai, szabályozási tárgykörei 

Az alkotmányos állam alapvető követelményei, a jogállamiság és a jogegyenlőség elve 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

 

13.3.3. A magyar közjogi és önkormányzati rendszer; az eljáró állam20 óra/20 óra 

A magyar közjogi rendszer 

A magyar önkormányzati rendszer felépítése 

Közigazgatási eljárás 

Közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírások 

 

13.3.4. A polgári jog tárgya és tartalma 11 óra/11 óra 

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői 

Polgári jogi jogviszony (alany, tárgy, tartalom) 

A polgári jog alapelvei, rendszere 

A jogképesség fogalma, tartalma, megszűnése  

A jogi személy fogalma, meghatározása 

Az ember jogképességének szabályozása 

Cselekvőképesség fogalma: a korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség 

szabályai 

 

13.3.5. Szerződésfajták, szerződéskötés 13 óra/13 óra 

A szerződés fogalma, fajtái, alapelvei 

A szerződés érvényességének feltételei 

A szerződés hatályossága 

A szerződéskötés szabályai 

Szerződés fajtái (adásvételi, bérleti, megbízási, hitel, lízing stb.) 

Szerződés megszűnése és a követelések elévülésének feltételei 

Előszerződés tartalma és jelentősége 

Szerződések alaki és formai követelményei 

 

13.3.6. Polgári jogi felelősség szerződésszegésért 6 óra/6 óra 

Kötelmi jog fogalma, jellemzői 

Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei 

Szerződéses károkozás 
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Szerződésen kívüli károkozás 

Kártérítés fajtái, általános szabályai 

 

13.3.7. Munka törvénykönyve 3 óra/3 óra 

A törvény célja és hatálya 

Munkaviszonnyal kapcsolatos fejezetek 

Legfontosabb rendelkezések elemzése (általános magatartási követelmények, a 

személyhez fűződő jogok védelme, az egyenlő bánásmód követelménye) 

 

13.3.8. Munkaviszony létesítésének és megszűnésének feltételei, szabályai9 óra/9 

óra 

Alapvető munkajogi szabályok 

A munkaviszony létesítésének szabályai 

A munkaszerződés tartalma, teljesítése 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentációk fajtái 

A munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények 

 

13.3.9. Érdekképviselet, érdekérvényesítés a munkajogban 3 óra/3 óra 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés jellemzői 

Jogérvényesítés lehetőségei 

Kollektív szerződés 

Érdekképviseleti szervezetek 

 

13.3.10. Fogyasztóvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Alapfogalmak:  

- tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások 

hátrányaira vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói 

szükségletek folyamatos megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák 

megértésének és megoldásának a képessége. 

- fogyasztó 

- vállalkozás 

- termék és szolgáltatás 

- eladási ár és egységár 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak: biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyve vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás; 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók (kellékszavatosság, jótállás) 

Vonatkozó hatályos jogszabályok (l. fogyasztóvédelem, piacfelügyelet, kereskedelem 

stb. 
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13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita   x     

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. kiselőadás x     projektor, kivetítő 

7. házi feladat     x 
elektronikus kapcsolat 

(email) 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
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. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

    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 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

G
ép
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ás
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ez
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g
y
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o
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FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a 

technikai és tárgyi feltételeket, betartja 

az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a 

számítógépet és tartozékait, 

gondoskodik működőképes 

állapotukról 

x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas 

vakírás magas szintű technikájával 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett 

hanganyagot átír 
x   

Kéziratról, javított, felülírt, 

korrektúrázott dokumentumról másol 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol 

legalább egy idegen nyelven 
x   

Dokumentumot szerkeszt 

szövegszerkesztő programmal 
x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a 

hivatali, üzleti élet elvárásainak 

megfelelően 

x   

Alkalmazza a körlevélkészítés 

technikáját 
x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: 

kalkulációt, kimutatást, diagramot 

készít, számításokat végez  

  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: 

adatbázist hoz létre, adatot tölt fel, 

egyszerű szűrést végez 

  x 

Prezentációt készít saját munkája és a 

szervezeti tevékenység bemutatásához 
  x 

Levelezést folytat külső partnerekkel, 

munkatársakkal hagyományosan és 

elektronikusan 

x   

Információ-feldolgozási tevékenységet 

folytat: keresőprogramot használ 

információ gyűjtéséhez 

x x 

Betartja a biztonságos internethasználat 

szabályait 
x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés 

követelményei 
x x 

A képernyős munkahelyek 

egészségügyi kockázatai 
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, 

technikája 
x   

A számok, írásjelek, speciális 

karakterek írástechnikai és helyesírási 

szabályai 

x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés 

követelményei 
  x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, 

formai és nyelvi követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való 

kapcsolattartás iratai 
x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi 

levelei 
x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus 

kapcsolattartás udvariassági szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos 

internethasználat szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok 

alkalmazása 
x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, 

formázása 
x   

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések; 

biztonságos internethasználat) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 
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Eredményorientáltság x x 
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14. Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy 371 óra/345 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanuló ismerje meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képes legyen a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. Legyenek 

képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos és 

elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások modul 

11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban modul 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 6 óra/10 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  

Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

14.3.2. Billentyűkezelés 66 óra/ 75 óra 



 

464 
 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, 

mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4; 

elégtelen 0,41%-tól) 

 

14.3.3. Az írástechnika megerősítése 36 óra/40  óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

 

14.3.4. Sebességfokozás 36 óra/ 40 óra 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

14.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok 36 óra/41 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 
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- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

14.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 31 óra/31 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 

 

14.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 6 óra/6 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok(pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

 

14.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 30 óra/30  óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, 

elérhetőségek stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb. 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

 

14.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 31 óra/31 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 
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Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, 

szakmai önéletrajz; munkaszerződés; egyéb – a munkaviszony tartalmához 

(munkavégzés, munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, 

pihenőidő stb.) - kapcsolódó iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai, ezek nyelvi, tartalmi és formai 

jellemzői 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

14.3.10. Komplex levélgyakorlatok 93 óra/93 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – 

alkalmazva a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- gyorsírási sztenogramból, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag 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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali 

billentyűzettáblázat 

(séma), iratformák (pl. 

egyszerű irat, 

levélforma, 

jegyzőkönyvi forma 

stb.) 

3. tanári irányítás   x     
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4. 
közös hangos 

betűzés 
  x     

5. írás diktálás után x x     

6. 
feladattal irányított 

önálló tanuló munka 
x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

8. 

információkeresés 

önállóan (pl. 

jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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     

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     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     
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4.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

6.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x x     

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási 

teendőkre és veszélyeire is. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

informatika 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 18 óra/18 óra 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenységnek, feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, 

megnyitása, bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 
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A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

15.3.2. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 18 óra/18 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, 

termékjellemzők, szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírásokstb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

15.3.3. Táblázatok készítése a titkári munkában 18 óra/ 18 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel,másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 
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- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények 

alkalmazásával (SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,DARAB, 

DARAB2, DARABTELI, DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

15.3.4. Adatbázisok készítése a titkári munkában 18 óra/18 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

15.3.5. A prezentáció mint kommunikációs technika 31óra/31 óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

15.3.6. A weblapkészítés alapjai 31 óra/31 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

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) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 

tanár által irányított 

közös 

feladatmegoldás 

  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
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     

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     
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3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

4.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

  x     

4.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

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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A 

12083-16 azonosító számú 

Gyorsírás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12083-16 azonosító számú Gyorsírás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

G
y
o
rs

ír
ás

 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Gyorsírással jegyzi a felettese 

utasításait, a munkatársak, ügyfelek 

személyesen, telefonon hagyott 

üzeneteit 

x 

Gyorsírással jegyzi az értekezleten, 

megbeszéléseken elhangzott fontosabb 

információkat 

x 

Egyezteti főnökével az esemény, az 

adatjegyzés körülményeit 
x 

Összegyűjti az eseménnyel, 

adatjegyzéssel kapcsolatos 

információkat 

x 

Előkészíti a jegyzés körülményeit 

(tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek) 

x 

Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés 

támogatásához alkalmazott technikai 

eszközöket 

x 

Az adatjegyzéssel összefüggésben 

azonosítja a személyeket, 

adategyeztetést végez  

x 

Begyűjti és nyilvántartja az eseményen 

való részvétellel, adatjegyzéssel 

kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi 

eszközöket, melyekről jegyzéket készít 

és gondoskodik ezek 

visszaszolgáltatásáról 

x 

Gondoskodik a birtokába jutott adatok 

bizalmas kezeléséről 
x 

A rögzített esemény történéseinek 

megfogalmazását stilizálja, 

nyelvhelyességi szempontból javítja 

x 

Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, 

emlékeztetőt, összefoglalót készít 
x 

A sztenogramból készített áttételt 

(dokumentumot) megszerkeszti 
x 

Ügyiratot, levelet készít sztenogramból x 

Szükség szerint adatokat szolgáltat az 

esemény és az adatok rögzítésével 
x 
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kapcsolatosan az adatvédelmi 

szabályok betartásával 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gyorsírás jelei és jelölési módjai x 

A gyorsírás alapvető rövidítései és 

rövidítési eljárásai 
x 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az 

adatvédelem szempontjai 
x 

Az adatrögzítés és szövegjegyzés 

technikái (gyorsírás, technikai 

eszközök) 

x 

A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai x 

A gyorsírással készített dokumentumok 

fajtái (emlékeztető, feljegyzés, 

jegyzőkönyv) 

x 

A gyorsírással készített dokumentumok 

szerkesztésének követelményei 
x 

Az adat-, eseményrögzítés, az 

előkészítés teendői 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 

szótag/perc) 
x 

Áttételkészítés, kivonatolás x 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat x 

Gépírás tízujjas vakírással (170 

leütés/perc) 
x 

Hallott szakmai nyelvű szöveg 

megértése 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség x 

Precizitás x 

Kitartás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x 

Tömör fogalmazás x 

Visszacsatolási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzés) x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x 
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16. Gyorsírás gyakorlata tantárgy 330 óra/340 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Megjegyzés: A +óraszám a 11. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy gyakorlására, 

elmélyítésére szánt óra.  

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gyorsírás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló elsajátítsa a gyorsírást mint 

speciális írástevékenységet, melynek jellemzője egy sajátos jelkészlet és hangjelölési 

eljárás, valamint az ezek alapján előállított és alkalmazott rövidítések, illetve rövidítési 

módok. A tanuló ennek birtokában képes lesz rövid és min. 100 szótag/perc sebességgel 

elhangzó közlések, információk, diktátumok stb. gyorsírással történő jegyzésére és ezek 

közérthető formában történő áttételére – alkalmazva a tízujjas vakírás technikáját –, 

továbbá az így előállított dokumentumok, iratok, levelek megszerkesztésére. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

– 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. A gyorsírás alapelemei  

Az egységes magyar gyorsírás hasznossága, alapvető jellemzői 

A gyorsírási tevékenység mibenléte: jelek, jelölési módok, rövidítések, rövidítési 

eljárások 

A gyorsírás és a nyelv kapcsolata 

A gyorsírás és a helyesírás 

A gyorsírás és a beszéd kapcsolata 

A gyorsírás alapvető fogalmai (gyorsírás, sztenogram, áttétel, jel, jelölés, rövidítés 

stb.) 

Nyelvtani (hangtani), nyelvhasználati ismeretek a gyorsíráshoz (magas, mély 

magánhangzók, hosszú, rövid mássalhangzók, hangrend stb.) 

Szükséges felszerelések, elvárások 

Vonalgyakorlatok; a gyorsírás jelelemei 

Írástechnikai gyakorlatok 

 

16.3.2. Jelöléstani alapok  

Hangjelölések: mássalhangzójelek; az a, e jele és jelölése; az á, é hang jele és jelölése 

szó belsejében 

Szavak írása: egy és több szótagú szavak, vegyes hangrendű szavak, igekötős igék, 

összetett szavak írása 

Magánhangzó-torlódás (pl. ea, eá, áa, aá)  

Mássalhangzó-torlódás fogalma és jelölési esetei: kiejtés szerinti írás (egyszerűsítés), 

különjelek, kihagyás, süllyesztés, betű-összeolvasztás, öblösítés 

A viszonylagos sor fogalma, írás a viszonylagos soron 

További fogalmak: közel- és távolírás, vékony-vastag jelek, jelelemek, 

hangrendszakadás, interpunkciós jelölés, utóvastagítás, kétszer vastagítás, szókép, 

átírás, áttétel, szabatosság, fonetikus olvasás stb. 

 

16.3.3. Rövidítéstani alapok  

Rövidítés fogalma; rövidítési eljárások 

Rövidítések alkotása: egyszerű, kezdőhang, elhagyás stb. 

Toldalékrövidítések 
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Rövidítések alkalmazása a sztenogramban 

Írás diktálás után, diktálási sebesség: min. 50-60 szótag/perc 

Kézi áttétel készítése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Sztenogram- és írásellenőrzési technikák, javítási eljárások 

 

16.3.4. A magánhangzók jelképes jelölése  

Magánhangzók jelképes jelölése: alaki és helyzeti jelmódosítással 

- nagyítás (felfelé, lefelé, háromsoros) 

- az á, é jelölése szókép elején, végén: nagyítás, hangzóvonalas jelölés; 

rövidítések, toldalékrövidítések, külön jeles toldalékrövidítések 

- az i-í jele, jelölése a szó elején, belsejében és végén 

- háromsoros nagyítás 

- az ö-ő és az o-ó magánhangzó jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében  

- rövidítések, toldalékrövidítések az i hanggal kapcsolatosan 

- az ü-ű és az u-ú hang jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében 

- i, ö, o, ü, u hangokat tartalmazó rövidítések, toldalékrövidítések 

- magánhangzó-torlódások jelölése a szókép elején, belsejében, végén: 

hangzóvonal, betűjel, utóvastagítás, kétszeres vastagítás, némajel 

A kettőshangzó fogalma 

Az ei, ai kettőshangzó jele és jelölése  

Helyettesítés (ej-aj, ely-aly szótagokban) 

Rövidítések az ei, ai kettőshangzó köréből  

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 60-70 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

16.3.5. Kettőshangzós jelölések  
16.3.6. Kettőshangzós jelek és jelölések 

Az e és az a kezdetű kettőshangzók:  

- az eö, ao, eü, au kettőshangzók és jelölésük 

- az e, a kezdetű vegyes hangrendű jelölés - hajlított jelek: eo, aö;,eu, aü 

- az ee, aa, eé, aá kettőshangzók és jelölésük 

- az ea, ae; eá, aé kettőshangzók és jelölésük 

Az é, á kezdetű kettőshangzók és jelölésük: ée, áa, éé, áá, éá, áé 

Az ö és az o kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Az ü és az u kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Az i kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Átmetszés, föléírás 

Rövidítések a kettőshangzók köréből 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 70-80 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok, különös tekintettel a kettőshangzó fonetikus 

olvasására 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

16.3.7. Rövidítésalkotás  

A jegyzetelést könnyítő, írássebességet növelő rövidítési eljárások és rövidítések 

alkotása: 
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- összetett szavak, igekötős igék írása 

- egybeírás, emlékeztető jelölés (aláhúzás) 

- szókapcsolatok rövidítése 

- toldalékrövidítések 

- névutók, névmások rövidítései 

- gyakori idegen szavak rövidítései 

- rövidítésbokrok 

- jelölések alapján 

- grafikai hasonlóság alapján 

- szövegtartalom alapján 

- hármashangzós rövidítések 

- nyelvtani kapcsolatokon alapuló rövidítések 

- értelmi kapcsolatokon (szövegösszefüggésen) alapuló rövidítések 

- önálló rövidítésalkotás 

 

16.3.8. Írássebesség fokozása  

A jelöléstani ismeretek összefoglalása, ismétlése 

Rövidítések alkalmazási készségének fejlesztése 

Mondatgyakorlatok a rövidítések rögzítésére 

Szöveggyakorlatok 

Az írástechnika tökéletesítése 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 80-90 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

16.3.9. Az irodai gyorsírás gyakorlata  

A jegyzetelés technikájának finomítása 

Számok, tulajdonnevek, kifejezések írása, rövidítései 

Iratokban, levelekben használt adatok, kifejezések, panelmondatok rövidítései 

Szövegfeldolgozások 

Tartalmi rövidítéscsoportok elsajátítása, pl. munka, közigazgatás, kereskedelem, üzleti 

élet, gazdaság, mezőgazdaság, ipari tevékenység, oktatás, egészségügy, Európai Unió, 

világgazdaság, pénzügy, adózás, szociális ügyek, környezetvédelem, utazás stb. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 90-100 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

16.3.10. A jegyzetelés alapgyakorlatai  

A titkári munkakör tartalmához kapcsolódó – jegyzetelést igénylő – feladatok 

A jegyzetelés technikája 

Jegyzetelési gyakorlatok: információk, adatok, üzenetek, telefonüzenetek feljegyzése, 

emlékeztetők készítése, egyszerű és belső, szervezeti iratok, levelek adatainak, 

tartalmának jegyzése, összefoglaló, feljegyzés készítése 

Felkészülés eseményen elhangzottak jegyzetelésére: adatok, események, nevek, 

helyszínek, időpontok, programok stb. előzetes egyeztetése 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai 

Nyelvhelyességi gyakorlatok 

A jegyzett szöveg stilizálása 
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Kivonatolási alapgyakorlatok: címadás, lényegkiemelés, fésülés, rövidítés stb. 

Gépi áttétel készítése a gyorsírással készült jegyzetelésről, kivonatolt szövegekről 

 

16.3.11. Dokumentumkészítés gyorsírással  

A titkári, irodai munka tartalmával összefüggő dokumentumok komplex elkészítése: 

- jegyzés gyorsírással, 

- áttételkészítés, 

- stilizálás, 

- kivonatolás, 

- dokumentumszerkesztés. 

Beszédrögzítést támogató technikák 

Hangrögzítő eszközök kezelése 

Hangrögzítő készülékkel támogatott jegyzetelés és áttétel készítése 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

sztenogram írásához vonalazott táblával felszerelt speciális tanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

magyarázat   x     

szemléltetés   x   

az Egységes Magyar 

Gyorsírás 

Alapokmánya 

írástevékenység 

bemutatása 
  x   

sztenogramírásra 

alkalmas, speciális 

vonalazású tábla 

tanári diktátum   x   stopperóra 

egyéni tanulói munka x       

áttételek készítése x x   számítógép 

hibaelemzés, 

hibajavítás 
x x     

rövidítésalkotás x x   rövidítésgyűjtemény 

sztenogramolvasás x x     

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       
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1.2. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.4. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x x     

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.3. Tesztfeladat megoldása x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

4. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

3.3. 
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     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       
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6.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

6.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x 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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A 

12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 a
 

ti
tk

ár
i 

m
u
n
k
áb

an
 

FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában 

fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 

x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra 

szabályait 
x 

Tisztában van a beszédet kísérő 

közlésformák jelentőségével 
x 

Ismeri a testbeszéd különböző 

szituációkban betöltött szerepét 
x 

Kezelni tudja az interkulturális 

kommunikációból adódó különbségeket 
x 

Ismeri az internetes kultúra és 

kommunikáció lényegét, jelentőségét 
x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi 

mérési technikákat 
x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll 

alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit 

x 

Alkalmazza a társas érintkezés 

szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait 

x 

Alkalmazza az etikett és protokoll 

szabályait a hivatali, üzleti életben 
x 

Ismeri a munkahelyi légkört 

meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti 

munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a 

kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási 

és marketingtevékenységében 
x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási 

rendezvényein 
x 

Felhasználói szinten használja az 

internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat 

x 
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Számítógépes munkakörnyezetben 

végzett tevékenysége során betartja a 

munka-, baleset- és egészségvédelmi 

szabályokat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, 

fajtái, célja 
x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, 

közvetett, online) 
x 

Kommunikációs különbségek típusai, 

jellegzetességei 
x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a 

hivatali, üzleti életben 
x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő 

kultúrákból adódó különbségek 
x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, 

netes navigáció használata, információs 

szupersztráda 

x 

A hivatali, üzleti protokoll 

alapfogalmai, alkalmazásának területei 
x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei 

(szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas 

befolyásolás, azonosulás) 

x 

A titkári munkakör etikai szabályai 

(etikai kódex) 
x 

A hivatali, üzleti magatartás és 

protokoll előírásai 
x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 

(vezető, munkatársak, ügyfelek, 

vendégek stb.) 

x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; 

csoportkommunikáció 
x 

Stressz- és konfliktuskezelés az 

irodában 
x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés 

illemszabályai az üzleti, hivatali 

életben 

x 

A vendéglátás protokollszabályai x 
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A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, 

illemszabályai 
x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
x 

A képernyős munkahelyek 

egészségügyi kockázata 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és 

szakmai szöveg megértése 
x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 
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17. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy 170 óra/170 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen 

igényesaz üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában, a szituációnak megfelelően 

legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb 

viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi környezethez, 

aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló 

konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 36 óra/36 óra 

A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású 

szavak tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen 

visszautalás, elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek 

(sorszám-tőszám, igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott 

fokozás, toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, 

hadarás, dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés 

közben, rágózás beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás 

- kis- és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás 

szabályai - írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszavak  írásszabályai - számok, 

keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; 

szótárak, helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 
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Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, 

internet, e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

17.3.2. Üzleti kommunikáció 18 óra/18 óra 

Az üzletikommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

17.3.3. Protokoll az irodában 18 óra/18 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció 

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

17.3.4. Digitális kommunikáció az irodában 18 óra/18 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  
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A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

17.3.5. Nemzetközi protokoll 18 óra/18 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

17.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 18 óra/18 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 

A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, -felfogás, -megfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, 

partnerek, hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

17.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 18 óra/18 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, 

tulajdon, birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 
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A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek 

közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

17.3.8. Tárgyalástechnika 14 óra/14 óra 
A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 
A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 
A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség 

(leleplezés) és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

17.3.9. Marketingkommunikáció 12 óra/12 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk 

stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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taniroda 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. 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. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   projektor, kivetítő 

4. vita   x     

5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   
számítógép, projektor, 

kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x 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     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       
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2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.3. 
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     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x x     

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10072-16 azonosító számú 

Rendezvény- és programszervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10072-16 azonosító számú Rendezvény- és programszervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

R
en

d
ez

v
én

y
- 

és
 

p
ro

g
ra

m
sz

er
v
ez

és
 

R
en

d
ez

v
én

y
- 

és
 

p
ro

g
ra

m
sz

er
v
ez

és
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Szervezeten belüli rendezvényeket 

szervez (ünnepség, tárgyalás, 

értekezlet, workshop). 

x x 

Külső szakmai rendezvényeket szervez 

(protokollesemény, tanulmányút). 
x x 

Elkészíti a rendezvények 

forgatókönyvét. 
x x 

Előkészíti a helyszínt és a környezetet a 

vendégek fogadásához. 
  x 

Gondoskodik a rendezvény tárgyi 

feltételeinek biztosításáról. 
  x 

Elkészíti a rendezvényre, programra 

szóló meghívót és gondoskodik az 

elküldéséről. 

  x 

A helyszín és a tárgyi feltételek 

kijelölésekor, előkészítésekor 

munkavédelmi szakemberrel, 

képviselővel együttműködve 

gondoskodik a munka- és 

balesetvédelmi előírások, 

követelmények betartásáról, 

betartatásáról. 

x x 

Gondoskodik a vendéglátás 

megszervezéséről, egyéb szolgáltatások 

megrendeléséről. 

  x 

Kezeli a protokoll-adatbázist.   x 

Megszervezi a reklámajándékozást. x x 

Biztosítja és kezeli a reprezentációs 

kellékeket a vendégek fogadásához. 
x x 

Kezeli a reklámajándékozással, 

reprezentációval kapcsolatos 

dokumentumokat. 

  x 

Koordinálja a rendezvény 

utómunkálatait. 
x x 

Előkészíti vezetője szakmai 

programjait. 
x x 

Előkészíti vezetője hivatalos útjait.    x 

Költségkalkulációt készít 

programokhoz. 
  x 
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Rendezvények, programok 

szervezésekor dokumentumokat készít. 
  x 

Kapcsolatot tart a médiával.   x 

Sajtó- és médiahirdetéseket fogalmaz, 

jelentet meg. 
  x 

Sajtótájékoztatót szervez.   x 

Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz.   x 

Cégről, termékről, szolgáltatásról 

prezentációs anyagot készít. 
  x 

Korszerű multimédiás eszközöket 

használ. 
  x 

Munkája során betartja a 

környezettudatosság szempontjait. 
  x 

Számítógépes munkakörnyezetben 

végzett tevékenysége során betartja a 

munka-, baleset- és egészségvédelmi 

szabályokat. 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A rendezvények, munkaprogramok 

fajtái 
x   

A rendezvényszervezés folyamata, 

teendői, dokumentumai 
x x 

Szervezeten belüli rendezvények 

jellemzői 
x   

Külső szakmai rendezvények 

sajátosságai 
x   

Rendezvények, programok 

forgatókönyve 
x x 

Rendezvények, programok előkészítése x x 

A rendezvényszervezés technikai és 

szemléltető eszközei, 

mellékszolgáltatásai 

x x 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási 

ismeretek 
x x 

Rendezvények, programok 

utómunkálatai 
x x 

A programszervezés fázisai, 

dokumentumai 
x x 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései x x 

A PR szerepe a gazdasági életben x   

A PR célja, feladata a 

reklámajándékozással 
x   

A PR célja, feladata a sajtóval való 

kapcsolattartásban 
x   

A reklám funkciói x   

A vállalati arculat elemei x   

A cég bemutatásának módjai x x 

Prezentációs anyagok cégről, 

termékről, szolgáltatásról 
x x 
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Internethálózat, keresőprogramok   x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
  x 

A képernyős munkahelyek 

egészségügyi kockázatai 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Ügyviteli szoftverek kezelése x x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott 

szöveg megértése 
x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x   

Szakmai nyelvű íráskészség, 

fogalmazás 
x x 

Íráskészség a gépi írástechnika 

magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség   x 

Önállóság x x 

Terhelhetőség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x x 

Konfliktusmegoldó készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

Áttekintő képesség   x 

Eredményorientáltság   x 
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18. Rendezvény- és programszervezés tantárgy 67 óra/72 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezéstantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák az 

alapvető rendezvény- és programszervezési, valamint konferenciaprotokoll ismereteket. 

Ismerjék meg és legyenek tisztában a rendezvény- és programszervezéshez szükséges 

forgatókönyv és egyéb dokumentumok készítésével, tudjanak költséget tervezni, legyenek 

jártasak a rendezvény utómunkálataiban is. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. Rendezvény- és programszervezési ismeretek 36 óra/41 óra 

A rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában 

A rendezvény- és programszervezés alapfogalmai, alapelvei  

A rendezvény- és programszervezés folyamata, teendői 

A rendezvények, programok fajtái és sajátosságaik (üzleti, tudományos, társadalmi, 

politikai, állami, kulturális rendezvények) 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek 

A marketing és piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás 

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a rendezvény- és programszervezés során 

 

18.3.2. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények31 óra/36 

óra 

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények 

Szervezeten belüli rendezvények, programok típusai 

Ünnepség, tárgyalás, értekezlet megszervezésének folyamata, teendői, dokumentumai 

Külső protokolláris és szakmai rendezvények, programok típusai 

A vezető szakmai programjainak előkészítése 

A vezető hivatalos útjának előkészítése  

Protokollesemény, tanulmányút szervezésének folyamata, teendői, dokumentumai 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

18.5.1. 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. magyarázat     x   
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2. megbeszélés   x x   

3. kiselőadás x       

4. szemléltetés   x   projektor, kivetítő 

5. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

6. önálló tanulói munka x       

7. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

8. kooperatív tanulás   x     

9. szerepjáték   x     

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     
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3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

  x     

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

  x     

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

19. Rendezvény- és programszervezés gyakorlata tantárgy 155 óra/155 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezés gyakorlata oktatásának célja, hogy a tanulók 

legyenek képesek a különböző rendezvények és programok megszervezésében 

közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. 

Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, lebonyolításához, 

kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Legyenek képesek a forgatókönyv, a 

lebonyolítási ütemterv és a rendezvényhez kapcsolódó egyéb dokumentumok önálló 

elkészítésére, valamint a rendezvény, program értékelésére, a tapasztalatok összegzésére. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

10072-16 Rendezvény- és programszervezés modul Rendezvény- és programszervezés 

elméleti tantárgya 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői 16 óra/16 

óra 
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Rendezvények forgatókönyve 

Lebonyolítási rend  

Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdet) 

Szerződések előkészítése, kötése 

Meghívó 

Sajtómappa 

 

19.3.2. Forgatókönyv-készítés 64 óra/64 óra 

Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései 

Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet) 

A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai 

Rangsorolás, rangsorolási feladatok 

Ültetési rend (francia, angol rendszer) 

Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültető kártya, asztali névtálba, 

tabló, térkép, menükártya) 

Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken 

Protokoll események eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, 

névtábla, eligazító kártya, étkezési kupon) 

Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák 

Ajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepe, jellemzői 

A rendezvény, program utómunkálatai 

Vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, programterv összeállítása 

Protokoll-adatbázis 

Ügyfél-adatbázis 

Internethálózat, keresőprogramok 

Komplex forgatókönyvek készítése 

 

19.3.3. Sajtótájékoztató szervezése 25 óra/25 óra 

Kapcsolattartás a médiával 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései 

Sajtómappa tartalma, készítése 

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása 

 

19.3.4. Költségkalkuláció 25 óra/25 óra 

Projektköltségvetés fogalma 

A projektköltségvetés elemei 

A projektköltségvetés összeállítása 

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása  

Költségkalkuláció készítése programokhoz 

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja 

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok 

A számlakiegyenlítés módjai 

 

19.3.5. Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben 25 óra/25 

19.3.6.  óra 

A PR szerepe a rendezvényszervezés előkészítésében, lebonyolításakor 

A PR célja, feladata a reklámajándékozással 

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban 

A vállalati arculat elemei 
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A reklám funkciói a rendezvényszervezés során 

A cég bemutatásának módjai 

Céges arculatelemek 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról 

 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógép-terem, taniroda 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

19.5.1. 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. megbeszélés   x     

2. szemléltetés   x   projektor, kivetítő 

3. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. prezentáció x x   projektor, kivetítő 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

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 

12085-16 azonosító számú 

Titkári ügyintézési gyakorlat 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12085-16 azonosító számú Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

T
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g
y
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FELADATOK 

Tervezi a saját munkáját, szervezi a 

hatáskörébe tartozó 

munkafolyamatokat és vezetője 

időbeosztását 

x x 

Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az 

ügyfeleket, partnereket; kezeli az 

ügyfél- és partnerlistát 

x x 

Vezeti az irodai munka 

alapdokumentumait 
x x 

Jegyzőkönyv-vezetési teendőket lát el x x 

Irat- és dokumentumkezelési 

feladatokat végez (hagyományosan és 

elektronikusan) 

x x 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás 

írásbeli dokumentumait 
x x 

Irodatechnikai, információs és 

kommunikációs eszközöket kezel; 

javaslatot tesz az iroda tárgyi 

feltételeinek alakítására.  

x x 

Gazdálkodik az irodai készletekkel, 

reprezentációval 
x x 

Nyilvántartást végez különböző 

területen. 
x x 

Javaslatot tesz a szervezet 

tevékenységéhez kapcsolódó anyagok 

és eszközök beszerzésére 

x x 

Nyilvántartja a szervezetnél 

használatos nyomtatványokat, 

szervezeti utasításokat 

  x 

Intézi az újságok, szakmai kiadványok 

megrendelésével kapcsolatos 

feladatokat 

  x 

Figyelemmel kíséri a munkájához 

kapcsolódó jogszabályok változásait 
  x 

Információs tájékoztató anyagokat 

készít 
  x 

Információkat kér és továbbít a 

munkatársak számára 
  x 
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Előkészíti az álláshirdetést, a 

munkaerő-felvétel dokumentumait 
x x 

A munkaviszonnyal összefüggő 

iratokat készít, vezet (munkaerő-

felvétel, munkaerő-leszerelés, 

munkaszerződés, kollektív szerződés, 

szabadságterv) 

x x 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat 

végez 
x x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, 

az adatvédelem előírásait 
x x 

Számítógépes ügyviteli 

programcsomagot használ 

(dokumentumkezelésre, iktatásra, 

költségek, határidők, készletek, tárgyi 

eszközök nyilvántartására, számlázásra, 

házipénztár kezelésére, ügyféllisták 

kezelésére, névjegykártya-készítéshez, 

boríték- és címkekészítéshez stb.). 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás, 

naptárfunkciók  
x   

A szűrőfeladatok szabályai x   

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; 

ügyféladatbázis működtetése  
x x 

A jegyzőkönyvek fajtái, funkciója; a 

jegyzőkönyvek szerkesztése (teljes, 

kivonatos) 

x x 

A jegyzőkönyv-vezetéssel összefüggő 

teendők (előkészületek, beszédrögzítés, 

-jegyzés, kivonatolás, stilizálás, 

szerkesztés, utómunkálatok) 

x x 

Irat- és dokumentumkezelés szervezete, 

szabályozása, folyamata, teendői (az 

irat érkezésétől/keletkezésétől a 

selejtezésig, tárolásig) 

x x 

Szervezeti dokumentumok, 

nyomtatványok, bizonylatok kiállítása, 

kezelése 

  x 

Adat- és információ-felhasználás 

szabályai, adatvédelem 
x x 

Irodatechnikai, információs és 

kommunikációs eszközök az irodai 

munkafolyamatokban 

x x 

Ergonómiai és környezetvédelmi 

szempontok az irodában 
x x 

Irodai készleteket, reprezentációs 

eszközöket kezel 
x x 
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Nyilvántartási teendők (eszköz, 

munkaidő, továbbképzések, szabadság, 

nyomtatványok, kiadványok, juttatások 

stb.) 

x x 

E-ügyintézés, e-közigazgatás x x 

A munkaerő-gazdálkodás 

(álláshirdetések, munkaerő-felvétel, 

interjúk előkészítése, munkaügyi 

dokumentumok szerkesztése) 

x x 

Projektismeretek  x   

A vezetés, irányítás elemei (motiváció, 

döntés, problémamegoldás, 

időmenedzselés, konfliktuskezelés, 

ellenőrzés, értékelés) 

x   

A személyiségfejlesztés lehetőségei a 

titkári munkakörben 

(személyiségtípusok, önismeret, 

önértékelés, önfejlesztés, 

önmenedzselés); karriertervezés  

x   

Titkári munkaköri elvárások, 

álláskeresési technikák  
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Írásmunkák készítése, önálló 

gondolatok megfogalmazása 
  x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott 

szöveg megértése; beszédkészség 
x x 

Jegyzőkönyv-vezetés (kivonatolás)    x 

Számítógépes és ügyviteli 

programcsomag kezelése 
  x 

Íráskészség a gépi írástechnika 

magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság   x 

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség (nyelvhelyesség)   x 

Kommunikációs rugalmasság x   

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x 

Tervezés x x 

Áttekintő képesség x x 
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20. Titkári ügyintézés tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

titkári munkakör tevékenységformáit, amely képet ad a munkahelyi irodaiteendőkről, 

szervezési feladatokról, az irodai környezetről, tárgyi, személyi feltételekről, az ott zajló 

munkafolyamatokról. A tanulók e körben megismerhetik az idő- és készletgazdálkodás 

teendőit, reprezentációval és ajándékozással, ügyfél-kapcsolatok, információk, adatok stb. 

kezelésével együtt járó és egyéb nyilvántartásokat, a vezetés-szervezés elemeit, valamint a 

személyiségfejlesztés lehetőségeit a titkári munkaköri elvárások ismeretében. Betekintést 

nyerhetnek a munkaerő-gazdálkodás egyes elemeibe, pályázatok, projektek készítésének 

folyamatába.  

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Munkaszervezés az irodában 36 óra/36 óra 

Az iroda fogalma, fajtái 

A különböző irodatípusok funkciói 

Az iroda berendezései, tárgyi feltételei – modern elrendezések 

Az irodai munkatér kialakítása 

Az irodai környezet munkára, személyre gyakorolt hatásai; a jó közérzet feltételei 

Modern irodák, változó irodaszemlélet: papír nélküli, környezettudatos, zöld iroda, 

intelligens iroda, homeoffice, shareddesk, hot desk stb. 

Office-központok fogalma; előnyei, hátrányai 

Online irodák (távmunka), virtuális munkaközösségek fogalma; előnyei, hátrányai 

Eszközök a munka szolgálatában: informatikai, kommunikációs, irodatechnikai 

(ügyviteli); funkcióik; elhelyezésük az irodában 

Online-eszközök az irodai kapcsolattartásra: blog, közösségi oldalak, weboldalak,  

e-mail, skype – használatuk, alkalmazásuk szervezeti célokra 

Irodai munkaterhelés, egészségvédelem (pl. fény, zaj, klíma, színek, illatok, tér, 

formák, kényelem, pszichés terhelés, stresszforrások és feloldásuk stb.)  

Munkavédelem az irodában: a képernyős munkahelyek kialakításának minimális 

egészségügyi és biztonságos feltételei; előírásai 

Hagyományos és modern (digitális alapú) munkafeladatok az irodában 

Az irodai munkaszervezés alapelvei, követelményei hagyományos és digitális 

munkafolyamatokban 

Rend, rendszer, rendezettség az irodában 

A személyes munkaszervezés alapelvei 

 

20.3.2. Titkári feladatok 36 óra/36 óra 

A titkár, titkárság helye, funkciója a szervezeti hierarchiában 

Titkári funkciók: személyi, szervezeti 

Titkári munkakörök (foglalkozások) 

Titkári munkaköri elvárások; titkári etikai kódex 

Postázási feladatok 

Iroda- és munkaszervezési teendők a titkári munkában 
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Kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása a titkári munkában 

Telefonos kapcsolattartás; illemszabályai 

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése 

Szűrőfeladatok: személyes, telefonos, írásos, elektronikus megkeresés 

vonatkozásában 

Vendégfogadás, vendéglátás az irodában 

Programok, rendezvények, utazások szervezése 

Pályázatfigyelés; projektfeladatok 

Humánerőforrás-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk 

előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése) 

Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, frissítése 

Irodai gazdálkodás (irodaszerek készletezése, házipénztár-kezelés, reprezentációs 

keret kezelése stb.) 

Bélyegzők kezelése 

Ügyintézés hagyományos, személyes megjelenéssel, telefonon, levélváltással és e-

csatornán  

Jogszabálykövetés, jogszabálykeresés 

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, 

önismeret, önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés  

Álláskeresési technikák titkári munkakörben 

 

20.3.3. Információs folyamatok az irodában 28 óra/28 óra 

Információs folyamatok: információ keletkezése, feldolgozása  funkciója, tárolás, 

továbbítás 

Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei 

Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái 

A dokumentumok előállításának módjai 

Irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei 

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban 

Az irattár, levéltár fogalma 

Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása 

Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei 

A papíralapú és digitális irattárolás biztonsági védelme 

A selejtezés (papíralapú, digitális), az eljárás folyamata, dokumentálása 

Az iratkezelés és –tárolás dokumentumai 

 

20.3.4. Adat- és információvédelem az irodában 10 óra/10 óra 

Adat és információ fogalma 

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása 

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük 

A személyes adatok védelme 

A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai  

Közérdekű adatok közzétételének szabályai 

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, 

adatvédelmi felelős, adatkezelők) 

A szervezeti adatkezelés szabályozása 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei 

Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei 

 

20.3.5. Időgazdálkodás 12 óra/12 óra 
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Az idő fogalma, jellemzői 

Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői, személyes időmenedzsment, munkaidő, 

pihenőidő, aktív, értékteremtő idő, elpazarolt idő stb. 

Az időgazdálkodás alapelvei 

Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, rendszer 

hiánya, cél hiánya, motiváció hiánya, fáradság stb. 

Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, időrabló tényezők 

leépítése, hatékony munkastílus kialakítása, kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, 

hatékony munkaszervezés, munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, 

fegyelem, pluszidők kihasználása, energiaszint növelése, jutalmazás stb.  

A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei 

Időtényezők a titkári munkában 

Időgazdálkodás-munkaszervezés a titkári munkakörben 

- személyes időmenedzsment:  

 munkafeladatok minősítése (fontos, sürgős elvek mentén), 

 prioritások felállítása, 

 checklisták készítése, 

 időterv készítése, 

 hatékony munkaszervezés: kié a munka? 

 végrehajtás – rugalmasság, 

 határidő-nyilvántartás. 

- vezető-titkár idejének, munkafeladatainak összehangolása 

- ügyfelek idejével való gazdálkodás. 

 

20.3.6. Vezetési és projektismeretek 12 óra/12 óra 

A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása 

Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés. 

Vezetési stílusok 

Szervezeti formák, szervezeti kultúra 

Projekt fogalma, típusai, csoportosítása 

A projekt folyamata: koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtás-

megvalósítás, ellenőrzés 

A projektben részt vevők: projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív 

tagok – feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; 

külső, belső érdekcsoportok) 

 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem, taniroda 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

20.5.1. 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. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x     
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4. vita   x     

5. helyzetelemzés   x     

6. kiselőadás x x     

7. prezentáció x x   projektor 

8. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

9. 
célzott tartalmú 

információkeresés 
      

internet-elérési 

lehetőség 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x   x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x   x   

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x   

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       
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3.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x   x   

3.4. 
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   

4.5. Csoportos versenyjáték     x   

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy 222 óra/227 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a megszerzett 

titkári ismeretek és titkári ügyintézés elméleti ismereteire alapozva gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek az irodában – és a titkári munkakörben – végzendő 

tevékenységekről a döntés-előkészítő szakasztól kezdődően a tervezési, lebonyolítási, 

ellenőrzési folyamatokon át az ezeket kísérő nyilvántartásokig, dokumentumkezelési,  

-tárolási teendőkig. Mindeközben a tanulóknak módjuk van konkrét feladatokat végezni: 

pl. adatbázisok, jegyzőkönyvek, nyilvántartások, irat- és dokumentumkezelés, 

készletgazdálkodás, projektek, IKT-eszközök, munkaerő-gazdálkodás és egyéb 

dokumentumok készítése stb. körében tanirodai keretek között.  

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 
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12085-06 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul Titkári ügyintézés elméleti 

tantárgya 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek 36 óra/41 óra 

A jegyzőkönyv-vezetési munka jellege, tartalma 

A jegyzőkönyv fogalma, tartalmi jellemzői 

A jegyzőkönyvek készítésének alkalmai 

A jegyzőkönyvek típusai: megállapodás/határozati; teljes/szó szerinti, 

kivonatos/rövidített jegyzőkönyvek 

Technikai eszközök a jegyzőkönyvvezető szolgálatában 

Elvárások a jegyzőkönyvvezetővel szemben 

Előkészületek a jegyzőkönyvek vezetésére: 

- egyeztetés a jegyzőkönyv felvételének eseményéről, körülményeiről, 

- információk gyűjtése az eseménnyel kapcsolatban, 

- a jegyzés körülményeinek előkészítése (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek) 

- a jegyzéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése, 

- személyek, adatok előzetes azonosítása, ezek dokumentálása (regisztráció), 

- a résztvevők informálása az adatjegyzéssel, -rögzítéssel kapcsolatosan, 

- a résztvevők (meghallgatottak) előzetes tájékoztatása az adatjegyzéssel 

összefüggésben, 

- iratok, dokumentumok begyűjtése, regisztrálása, másolása, tárolása az eseményen 

való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatosan, 

- az eseményen használatos dokumentumokról, tárgyi eszközökről jegyzék, 

nyilvántartás készítése, 

- a begyűjtött dokumentumok, tárgyi eszközök visszaszolgáltatása, ennek 

dokumentálása, 

- az esetleges zavaró tényezők elhárítása, vezetők, résztvevők tájékoztatása, 

- bizalmas, titkos adatok kezelése, 

- az esemény fókuszának meghatározása a vezetővel egyetértésben, 

- résztvevők regisztrálása, 

- a jegyzéshez legoptimálisabb hely kiválasztása, elhelyezkedés stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése folyamán: 

- az esemény folyamatos követése, 

- az elhangzottak jegyzése, rögzítése, 

- nevek, számok, adatok stb. pontosítása, 

- az eseményt befolyásoló körülmények (taps, nevetés, fütty, kivonulás stb.) 

feljegyzése, rögzítése, 

- zavaró körülmények elhárítása stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése után: 

- az eseményen rögzített, jegyzett történések, adatok ellenőrzése, pontosítása 

- az eseményen használt – a rögzítést, jegyzést meghatározó – dokumentumok, 

tárgyi eszközök átvétele, dokumentálása, 

- a jegyzőkönyv elkészítése, megszerkesztése 

- jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, 

- a jegyzőkönyvből feljegyzés készítése az érintettek számára, 

- a jegyzőkönyv és/vagy kapcsolódó dokumentumok eljuttatása az érintettekhez, 

- a jegyzőkönyvek átadásának dokumentálása stb. 

Jegyzőkönyvek, kapcsolódó dokumentumok kezelése, tárolása 
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Előírások, szabályok, utasítások betartása a jegyzőkönyvvezetéshez kapcsolódóan 

 

21.3.2. Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok 31 óra/ óra 

A jegyzőkönyvek tartalmi, nyelvi-stiláris és formai követelményei 

Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok: nyelvhelyesség, helyesírás, címadás, 

lényegkiemelés, kulcsszó- és tételmondat-keresés, téma-meghatározás, tömörítés, 

fésülés, stilizálás, áthidaló kifejezések alkalmazása 

Gyorsírásos rövidítések alkotása 

Adatjegyzés sajátosságai gyorsírással (nevek, címek, számok stb.) 

Jegyzőkönyvrészletek gyorsírással történő jegyzése, áttétele, megszerkesztése 

Jegyzőkönyvrészletek jegyzése, rögzítése hanganyagról 

 

21.3.3. Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok 31 óra/31 óra 

A jegyzőkönyv-vezetési ismeretek alapján teljes körű jegyzőkönyv-vezetési feladatok 

végzése:  

- előkészített jegyzőkönyvi anyag diktálása és jegyzése, rögzítése 

- szimulált esemény történéseinek jegyzése, rögzítése 

- látogatás konkrét eseményen – az elhangzottak jegyzése, rögzítése 

Hanghordozón rögzített szöveg jegyzése, rögzítése 

A feliratozás mint egyidejű beszédrögzítés fogalma, tevékenységtartalma 

Jegyzőkönyvi részletek stilizálása, fésülése; kivonatolás gyakorlatai 

 

21.3.4. Jegyzőkönyv készítésének gyakorlata 31 óra/ 31 óra 

A jegyzőkönyv tartalma, formai-alaki megjelenése 

A jegyzőkönyv felépítése, részei 

Komplex jegyzőkönyv-készítési gyakorlatok: 

- a jegyzőkönyv tartalmi típusainak megfelelően: kihallgatásról, helyszíni 

szemléről, értekezletről, eseményről, megállapodásról, határozatokról stb. 

- a beszédrögzítés módjának megfelelően: diktálás után, sztenogramból, 

rögzített hanganyagról, 

- a jegyzőkönyvi formának megfelelően: egyedileg szerkesztett forma – a 

közéleti és hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően, nyomtatványok 

kitöltésével 

 

21.3.5. Irodai munkafolyamatok gyakorlata 31 óra/31 óra 

Titkári, irodai munkafeladatok készítése az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai 

keretek között: 

- nyelvhasználati, kommunikációs gyakorlatok, 

- információkeresés, -feldolgozás, internethasználat célzottan, 

- kapcsolatok szimulálása, szerep- és szituációs megfelelés, 

- konfliktushelyzetek kezelése, 

- részvétel vitában, tárgyalási szituációban, 

- gyakorlatok az üzleti protokoll köréből, 

- marketingkommunikációs gyakorlatok, 

- reklámanyag készítése, 

- munkaszervezés köréből, pl. irodai tér kialakításának tervezése, irodai 

látogatások,  

- titkári munkaköri leírások elemzése, készítése, álláshirdetés készítése, riport 

készítése, 
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- gyakorlatok az időgazdálkodás körében: munkaidőfénykép készítése, időterv 

készítése, változásterv készítése, 

- demonstrációs dokumentumok készítése: névtábla, feliratok, útmutatók, 

térképek stb. 

- pályázatok keresése, pályázati dokumentumok készítése, nyomtatványainak 

kitöltése, projektfeladatok, 

- jogszabálykeresés, 

- keresés névjegyzékben, listában, regisztrációs listában, 

- készletgazdálkodási feladatok, 

- postázási feladatok, 

- leltári dokumentumok vezetése, 

- selejtezés, 

- irattárolás, 

- IKT-eszközök használata stb. 

 

21.3.6. Nyilvántartások gyakorlata 31 óra/31 óra 

Titkári, irodai munkafeladatok – nyilvántartást igénylő – dokumentumainak készítése 

az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai keretek között: 

- listák, jegyzékek, jelenléti ívek, regisztrációk készítése irodai alkalmazásokkal, 

- a titkári, irodai munkatevékenység körébe tartozó nyilvántartások készítése 

különböző tartalmakban, 

- papíralapú nyomtatványok kitöltése kézzel, számítógéppel, 

- digitális nyilvántartási nyomtatvány keresése, letöltése, kitöltése számítógéppel 

- online nyomtatványok funkciója, kezelési módja 

Pénzügyi bizonylatok, egyéb formanyomtatványok, űrlapok kiállítása 

Az adat- és információkezelésre vonatkozó adatvédelmi előírások ismerete és 

betartása 

 

21.3.7. Dokumentumkezelési gyakorlat 31 óra/31 óra 

A titkári, irodai munkafeladatok körében keletkezett iratok, dokumentumok 

kezelésének gyakorlata egy rendelkezésre álló dokumentumkezelési (ügyviteli) 

szoftver alkalmazásával: 

- a program funkciói,  

- kezelésének, használatának megismerése, 

- a dokumentumkezelés folyamatelemeinek gyakorlása a szoftver kínálta 

lehetőségek alapján 

 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

21.5.1. 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. magyarázat   x     
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2. szemléltetés   x   

projektor, 

nyomtatványok, 

űrlapok 

3. információkeresés x     
internet-elérési 

lehetőség 

4. kiselőadás   x     

5. prezentáció   x   projektor 

6. helyzetgyakorlat   x     

7. önálló munka x     
nyomtatványok, 

űrlapok 

8. házi feladat x     
elektronikus 

kapcsolattartás (email) 

9. projektfeladat x x   

projektor, 

dokumentumkezelő 

(ügyviteli) szoftver 

10. eszközhasználat x     IKT-eszközök 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x       
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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 x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x 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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A 

11554-16 azonosító számú 

Irodai szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11554-16 azonosító számú Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

Ir
o
d
ai

 s
za

k
m

ai
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

FELADATOK 

Irodai titkári írásbeli és szóbeli 

kommunikációs feladatokat lát el 

idegen nyelven. 

x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső 

iratokat készít idegen nyelven. 
x 

Fogadja és továbbítja a 

telefonüzeneteket idegen nyelven. 
x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos 

beadványokat készít idegen nyelven. 
x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el 

idegen nyelven. 
x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit 

idegen nyelven. 
x 

Rendezvényeken hostess feladatokat 

végez idegen nyelven. 
x 

Rendezvények, programok 

szervezésekor írásban, szóban és 

telefonon kommunikál idegen nyelven. 

x 

Fejleszti az idegen nyelvű 

beszédkészségét. 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A választott idegen nyelv 

nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai 

a szóbeli és írásbeli kommunikációban 

x 

Idegen nyelv használata hivatalban, 

irodában, rendezvényeken 
x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 

x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek 

nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 

x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek 

nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 

x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás 

szabályai 
x 
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A munkaviszony létesítésével 

kapcsolatos legfontosabb iratok 
x 

Alapvető munkajogi szabályok 

(munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 

x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés 

egészségügyi kockázatai 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Idegen nyelvű olvasott és hallott 

szakmai szöveg megértése 
x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 

Íráskészség a gépi írástechnika 

magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 
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22. Irodai szakmai idegen nyelv tantárgy 93 óra/165 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Idegen nyelv használata az irodábanA választott idegen nyelv 

nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli kommunikációban 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.) 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven 

Pénzügyi alapfogalmak 

 

22.3.2. Kapcsolattartás hivatalos szervekkel idegen nyelven  

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.) 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai 

 

22.3.3. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon  

Idegen nyelv használata rendezvényeken 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése 

A hatékony kommunikáció feltételei 

Rendezvények hivatali protokollja 

Host-ok és hostessek feladatai 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

4. megbeszélés     x   

5. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

6. kooperatív tanulás   x     

7. szituáció, szerepjáték   x     

8. házi feladat     x 
elektronikus 

kapcsolattartás (email) 

9. önálló tanulói munka x       

10. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x x   internetes elérhetőség 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  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   
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2.4. Tesztfeladat megoldása x   x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

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     

 

22.6. 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 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban modul 

Gépírás gyakorlata tantárgy, valamint a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

11807-16 Kommunikáció az ügyfélszolgálatban modul 

Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy, valamint 

Kommunikációs formák tartalmi, formai jegyeinek azonosítása a mindennapi 

munkavégzés során és az ügyfélkapcsolatokban (non-verbális, szóbeli, írásbeli, 

telefonos, elektronikus). 

Kérdéstípusok gyakorlása. 

Asszertív kommunikáció a belső és külső ügyfelekkel. 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

 

 

Fejlesztendő készségek 

Szakmai nyelvi beszédkészség 
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Köznyelvi beszédkészség 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

Értő figyelem 

Prezentációs készség 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

11808-16 Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű modul 

Ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy keretében 

Ügyféltípusok beazonosítása a mindennapi ügyfélkapcsolat során 

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása. 

Konfliktuskezelési technikák megfigyelése, hatékony módszerek alkalmazása. 

Ügyfelek elégedettségét befolyásoló tényezők azonosítása az ügyfélkapcsolati 

munkában. 

Panaszkezelés gyakorlata. 

Gyakorlatban a gazdálkodó szerveznél használt levelezési formák, azok tartalmi és 

formai követelményei. 

 

Fejlesztendő készségek 

Ügyfélközpontúság 

Proaktivitás 

Problémaérzékeny ügyfélkezelés 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy keretében 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat az 

ügyfélszolgálati, titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok 

készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 

Gépírási, dokumentumszerkesztési és informatikai ismereteik birtokában hibátlan 

adatbevitellel készítsenek esztétikus kivitelezésű hivatalos iratokat, leveleket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 
A tanulók az irodai munkatevékenységek között készségszinten – önállóan és 

kreatívan – tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázat- 

és adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket.  

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 
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1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját bármilyen adathordozóról történő vagy diktálás utáni íráshoz, 

korrektúrázáshoz. 

Legyenek képesek – a munkahelyi vezető irányításával – különböző tartalmú iratok, 

levelek írására – törekedve a tanult irat- és levélforma betartására. 

Gépírási, levélkészítési tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi 

eszközöket, a szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős 

munkavégzéshez szükséges optimális körülményeket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési, 

prezentáció-készítési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat hibátlanul, 

esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint készítsék el. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

Gyorsírás gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók használják gyorsírástudásukat a szakmai vezető vagy ügyfelek, 

munkatársak üzeneteinek, adatoknak, illetőleg a munkahelyi megbeszéléseken, 

értekezleteken elhangzottaknak a rögzítésére. A sztenogramból képesek legyenek 

áttételt készíteni és a dokumentumot megszerkeszteni. 

 

Fejlesztendő készségek 

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag/perc) 

Áttételkészítés 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat 

Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés/perc)  

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése 

 

12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul 

Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy keretében 

Képesek legyenek a tanulóka dokumentumok típusait azonosítani, fontosságuk között 

különbséget tenni, felismerni és ennek megfelelően a leggondosabban eljárni az iratok, 

levelek, jegyzőkönyvek gépelésekor, szerkesztésekor – betartva a szakmai vezető 

utasításait. 
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Kapcsolódjanak be a munkahelyi rendezvényekbe, aktívan vegyenek részt a 

programok, megbeszélések, értekezletek előkészítésében, lebonyolításában, 

utómunkálatok elvégzésében.  

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó ügy- és iratkezelési, ügyfél- 

és vendégfogadási operatív feladatok végzését, egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek 

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; beszédkészség 

Jegyzőkönyv gépelése, szerkesztése 

Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
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S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXV. ÜGYVITEL 

ágazathoz tartozó 

 

54 346 03 IRODAI TITKÁR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

a mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató órákra 

történő felhasználásával  

 

a 2016/2017-es tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 346 03 számú, Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. ügyvitel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás) 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban) 

 

 

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 

Ügyfélszolgálati ismeretek 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

rendelkező oktató 

Jogi ismeretek 

Jogász (jogi végzettséggel rendelkező) 

szakember vagy felsőfokú tanulmányok 

során – az oktatott témakört magában 

foglaló – vizsgakurzus eredményes 

teljesítését igazoló oktató. 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Az Ügyfélszolgálati ismeretek, az Ügyfélszolgálati gyakorlat, valamint az 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgyakhoz 

javasolt helyiség: tréningterem. Az Üzleti kommunikáció és protokoll, a Titkári ügyintézés és 

a Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy oktatásához javasolt helyiség: taniroda. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: a 

gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK: 

 

 Jogi ismeretek - 31 óra 

 Gyorsírás gyakorlata - 31 óra 

 Titkári ügyintézés gyakorlata – 31 óra 

 Szakmai idegen nyelv - 67 óra 

 Komplex irodai gyakorlat tantárgy - 31 óra  
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6 5 6 6 

140 

2 8 

140 

3 7 15 19 17 17 

160 

15 19 

Összesen 11 12 13 10 34,0 34,0 34,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11806-16 Gépírás és 

számítástechnikai 

alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1                           

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

    1     1                       

11807-16 Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
1                                 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs gyakorlat 
  1                               

11808-16 Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1                             

Ügyfélszolgálati gyakorlat             1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 

az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 
            1                     

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

                1                 
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Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 
                  1               

10066-16 Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek 1                +1   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  2   2     2     2   3   7     3 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
      1     1         2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata       2     2+1     2   4   6     4 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és protokoll 
Kommunikáció a titkári 

munkában 
1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
          1     1       2         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

                      5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés 1   1               2   2     2   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
            1+1     1   5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai 

idegen nyelv 
Irodai szakmai idegen 

nyelv  
             +1    +1   3    2     3   

 Komplex irodai gyakorlat         +1         

 Idegen nyelv           +3  +3   +3  

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási 

formák 
x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes 

munka, diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai 

(állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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23. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/3 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

23.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

23.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 
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Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

23.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja, 

közfoglalkoztatás 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. 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   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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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alap adatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet ír 
x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát 

végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs 

levél tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó 

gyakran használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok 

kitöltése idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen 

nyelven feltett kérdések megértése, 

illetve azokra való reagálás értelmező, 

összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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Foglalkoztatás I. tantárgy       62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.7. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

23.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

23.9. Témakörök 

23.9.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra/6 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismételik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

23.9.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra/10 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
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23.9.3. Nyelvi készségfejlesztés 23 óra/23 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

23.9.4. Munkavállalói szókincs 23 óra/23 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alap adatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

23.10. 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. 

 

23.11. 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. 
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23.11.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

23.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 
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4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

    x   

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x       

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
    x   

 

 

23.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11806-16-16 azonosító számú 

Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

544 
 

A 11806-16 azonosító számú Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

G
ép

ír
ás

 

g
y
ak

o
rl

at
a 

S
zá

m
ít

ás
te

ch
n
ik

ai
 

al
k
al

m
az

ás
o
k
 a

z 

ü
g
y
fé

ls
zo

lg
ál

at
b
a

n
 

FELADATOK 

A feladatvégzéshez előkészíti a 

technikai és tárgyi feltételeket, 

munkatevékenységéhez megteremti 

az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Kezeli a számítógépet és perifériáit, 

tartozékait. 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas 

vakírás technikájával. 
x x 

Dokumentumot szerkeszt 

szövegszerkesztő programmal. 
  x 

Nyomtatványokat, űrlapokat tölt ki 

szövegszerkesztő programmal. 
  x 

Táblázatba adatokat tölt fel és 

megszerkeszti a táblázatot. 
  x 

Egyszerű számításokat, kimutatást 

végez, diagramot készít 

táblázatkezelő programmal. 

  x 

Prezentációt készít.   x 

Körlevelet készít.   x 

Információt keres, küld és feldolgoz 

az elektronikus rendszeren keresztül. 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos munkavégzés 

követelményei 
x x 

A képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeire vonatkozó előírások  

x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, 

gyakorlata  
x x 

A dokumentumszerkesztés alapjai   x 

A táblázatkészítés alapműveletei   x 

Adatbázis-kezelés alapműveletei   x 

Prezentációkészítés alapműveletei   x 

A körlevélkészítés alapműveletei   x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
  x 

A levelezés és elektronikus 

kapcsolattartás szabályai  
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógépes irodai programok 

alkalmazása 
x x 
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A tízujjas vakírás alapjai 120 

leütés/perc sebesség elérése 
x x 

Írásbeli dokumentumok szerkesztése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x 

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések, 

online-információk) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x 

Mozgáskoordináció x x 

Monotóniatűrés x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

Motiválhatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 
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24. Gépírás gyakorlata tantárgy 108 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás gyakorlata tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a tízujjas 

vakírás technikáját, és képesek legyenek – min. 120 leütés/perc írássebességgel – bármely 

típusú (látott, hallott, nyomtatott, kézírásos, korrektúrázott stb.) szöveg vagy egyéb 

dokumentum számítógépes adatbeviteli feladatainak ellátására, törekedve a biztonságos és 

hibátlan munkavégzésre. Cél továbbá, hogy az elektronikus írástechnika elsajátítása során 

olyan munkavégzési szokások alakuljanak ki a tanulókban, amelyek hosszú távon 

megteremtik az alapokat a digitális írástevékenység készségének fejlődéséhez és védik az 

egészségüket.  Ennek érdekében legyenek képesek adatbeviteli munkájukhoz előkészíteni a 

szükséges tárgyi eszközöket és kialakítani a képernyős munkavégzéshez szükséges optimális 

körülményeket. 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. A tízujjas vakírás alapjai 6 óra/0 óra 

A számítógépes íráskörnyezet előkészítése (munkaasztal, munkaszék, hardver- és 

szoftverkörnyezet, nyomtató, egyéb tárgyi eszközök, oktatóprogram stb.) 

A tízujjas vakírás (elektronikus gépi írástechnika) előnyei 

A gépi adatbevitelhez szükséges helyes test- és kéztartás 

Egészségmegőrző kéz-, ujj- és egyéb tornagyakorlatok 

A tízujjas vakírás alapjai: ujjrend, alapsor, alaptartás; ütemes, betűző, folyamatos írás 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása 

Sorváltás (enterhasználat), szóközbillentyű (space) helyes és biztonságos alkalmazása 

Az alaptartás betűinek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

 

 

24.3.2. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 54 óra/0 óra 

Az alaptartáson kívüli betűk fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

Számok, írásjelek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

Számok, írásjelek, speciális karakterek használata, helyesírási szabályai 

 

24.3.3. Gépírás-technikaialapgyakorlatok 12 óra/0 óra 

Másolási technika fejlesztése: nyomtatott szövegről, sortartással 

Írásbiztonság (hibátlan írás) erősítése 

Írásellenőrzési és -javítási módok, eljárások  

 

24.3.4. Írássebesség fokozása 12 óra/0 óra 

Írássebesség fokozása a nyelvi elemek gyakoriságának megfelelőn: gyakori 

betűkapcsolatok, mozdulatok, szavak, toldalékok, kifejezések, egyéb nyelvi 

előfordulások 

Írássebesség fokozása szövegfeldolgozásokkal 

Írássebesség fokozása időre történő gépelési gyakorlatokkal 
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24.3.5. Írásbiztonság erősítése 12 óra/0 óra 

Fogás- és írásnehézséget jelentő nyelvi elemek gyakorlása: nehéz fogások, nagy 

ugrások, belső és külső fogások, ujjtechnikai gyakorlatok, betűkettőzések stb. 

Figyelem-összpontosító, koncentrálást fejlesztő gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, szövegek írása 

 

24.3.6. Gépírás-technikai alkalmazások 12 óra/0 óra 

Írás hallás (diktálás) után 

Különleges másolási feladatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Szövegértő, memóriafejlesztő írásgyakorlatok 

Másolás formázási alapok alkalmazásával (korrektúrázás) 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

24.5.1. 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. magyarázat   x     

2. szemléltetés    x     

3. tanári irányítás   x     

4. 
közös hangos 

betűzés 
x     ütemadó készülék 

5. házi feladat x     

elektronikus kapcsolat 

(e-mail a feladat 

elküldéséhez) 

6. önálló tanulói munka   x   gépírásoktató program 

7. írás diktálás után x x   hangrögzítő készülék 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       
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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. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

  x     

6.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

25. Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy tanításának célja, 

hogy a tanulók – szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez – megismerjék az 

ügyfélszolgálati munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok, táblázatok, 

adatbázisok, prezentáció készítésének alapvető követelményeit, és képesek legyenek 

különböző gyakorlati feladatokban alkalmazni azokat. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. Dokumentumszerkesztés és -feldolgozás alapjai 4 óra/0 óra 

Mappa- és fájlkezelési feladatok: mappák, fájlok létrehozása, megnyitása, mentése, 

másolása, áthelyezése, átnevezése, törlése, nyomtatása stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai 
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25.3.2. Dokumentumszerkesztés az ügyfélszolgálatban 10 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, 

- nyomtatványok kitöltése számítógéppel (adatlap, jelentkezési lap, kérdőív stb.) 

 

 

25.3.3. Prezentáció- és körlevélkészítés az ügyfélszolgálatban 5 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan prezentációkészítés alapjai: 

- bemutató létrehozása, megnyitása, mentése, másolása, áthelyezése, átnevezése, 

törlése stb. 

- diák létrehozása, áthelyezése, rendezés kiválasztása, háttértervezés 

- tartalom létrehozása, szerkesztése 

- áttűnések, animációk 

- diavetítés 

A körlevélkészítés alapjai 

 

25.3.4. Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 4 óra/0 óra 

Adat, adatbázis fogalma, jellemzői, funkciói 

Adatbázisok csoportosítása 

Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 

Adatbázisok tervezése, létrehozása, tárolása, védelme az ügyfélszolgálatban 

 

25.3.5. Táblázatkezelés az ügyfélszolgálatban 5 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan egy táblázatkezelési program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel,másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 
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- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS) 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

 

25.3.6. Adatbázis-kezelés az ügyfélszolgálatban 8 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan egy adatbázis-kezelési program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. 

tanári irányítással 

közös 

feladatmegoldás 

  x     

4. 

feladatutasítással 

irányított egyéni 

munka 

x       

5. házi feladat x       

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 önálló 

rendszerezése 
x       

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x 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. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása   x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

  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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A 

11807-16 azonosító számú 

Kommunikáció az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11807-16 azonosító számú Kommunikáció az ügyfélszolgálatban megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri a kommunikációs eszközöket, 

betartja és alkalmazza a hatékony 

kommunikációs szabályokat szóban és 

írásban. 

x x 

Hatékonyan alkalmazza a telefonos 

kommunikációs szabályokat és 

módszereket az ügyfélszolgálatban. 

x x 

Elektronikus kommunikációban 

lényegre törően és eredményesen 

fogalmazza meg az átadandó 

információkat, igazodva annak 

specialitásaihoz. 

x x 

Nonverbális kommunikációja 

összhangban van tartalmi közlésével. 
x x 

Ismeri és betartja, a gyakorlatban 

alkalmazza az ügyfélkapcsolati 

kommunikáció szabályait. 

x x 

A nyelvhelyesség szabályait betartva 

kommunikál írásban és szóban egyaránt 
x x 

Az interakciók során a kommunikáció 

módját a partner személyiségéhez és 

érzelmi állapotához igazítja. 

x x 

A helyzetnek és célnak megfelelő 

kérdéstípusokat alkalmaz. 
x x 

A hatékony kommunikációs eszközök 

segítségével érvényesíti saját 

érdekeiket úgy, hogy figyelembe veszi, 

tiszteletben tartja, nem sérti mások 

érdekeit és jogait. 

x x 

Konfliktushelyzetekben nyertes-nyertes 

megoldásokat alkalmaz. 
x x 

Kommunikációja során törekszik az 

együttműködésre. 
x x 

Felismeri és kiküszöböli a folyamat 

során felmerülő kommunikációs 

zavarokat. 

x x 

A gyakorlatban alkalmazza a 

beszédtechnikai ismereteket. 
  x 

Ismeri és használja a személyközi és 

közvetett kommunikációs technikákat. 
x x 
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Hatékonyan prezentál, és ehhez a 

prezentációs szabályoknak megfelelően 

készíti elő a bemutatót. 

x x 

Ismeri a tömegkommunikáció 

jellegzetességeit. 
x   

Hatékonyan érvel saját álláspontja 

mellett. 
x x 

Az értő figyelem alkalmazásával vesz 

részt kommunikációs helyzetekben. 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kommunikáció folyamata, formái és 

jellemzői 
x   

Hatékony szóbeli és írásbeli 

kommunikáció jellemzői és szabályai 
x x 

Telefonos kommunikáció specifikumai x x 

Elektronikus kommunikáció formái, 

jellemzői és szabályai 
x x 

A nonverbális kommunikáció 

fontossága, jellemzői 
x x 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

szabályai 
x x 

Nyelvhelyességi szabályok a szóbeli és 

írásbeli kommunikációban 
x x 

Asszertív és együttműködő 

kommunikáció ismeretei és szabályai 
x x 

Kérdések típusai, jellemzői, 

kérdezéstechnika 
x x 

Értő figyelem fontossága és hangsúlyai x x 

Tömegkommunikációs eszközök 

ismerete és jellegzetességei 
x   

A hatékony érvelés technikája x x 

Szóbeli és írásbeli prezentáció 

szabályai és módszerei 
x x 

Személyközi és közvetett 

kommunikáció technikái 
x x 

Beszédtechnikai ismeretek és eszközök x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvi beszédkészség x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Értő figyelem x x 

Prezentációs készség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Rugalmasság x x 

Pontosság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Meggyőzőkészség x x 

Kommunikációs rugalmasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x 
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Helyzetfelismerés x x 

Nyitott hozzáállás x x 

 

Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy     36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.7. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati kommunikáció jellegzetességeit, szabályait. Képet kapjanak a hatékony 

szóbeli, írásbeli és telefonos kommunikáció jellemzőiről, szabályairól. Megismerjék a 

produktív prezentációkészítés szabályait és a hatásos előadás ismérveit.  

 

25.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv – Kommunikáció témakör 

 

25.9. Témakörök 

25.9.1. A kommunikáció alapjai 5 óra/0 óra 

A kommunikáció jelentése, fogalma 

Kommunikációs alapfogalmak 

Kommunikáció formái, fajtái 

A kommunikáció tényezői 

Kommunikációs csatornák 

Kommunikáció folyamata 

Kommunikációs helyzetek 

Az emberi kommunikáció előnyei 

Tömegkommunikáció 

- fogalma, fajtái és funkciói 

- csatornák és jellemzői (előnyök-hátrányok) 

- hatása 

 

25.9.2. Szóbeli kommunikáció 15 óra/0 óra 

Szóbeli kommunikáció megjelenési formái, előnyei, szakaszai 

Tartalmi és formai jegyek 

Nonverbális kommunikáció (testbeszéd) 

-  területek és zónák 

-  tenyér-, kéz- és kargesztusok 

-  archoz érintett gesztusok 

-  védőkorlátok 

-  a szem jelzései 

-  egyéb nonverbális jelek 

Kérdezéstechnika 

- kérdéstípusok (nyitott, zárt, pontosító, alternatív, szuggesztív, hipotetikus, 

tükrözés) 

-  egyes kérdéstípusok jellemzői (előnyök, hátrányok) 

-  folyamata 

-  hogyan ne kérdezzünk 

- eredményes kérdezési módok 

Asszertív kommunikáció 

-  asszertivitás fogalma 

-  viselkedéstípusok: asszertív, passzív, agresszív, manipulatív 

-  egyes viselkedéstípusok jellemzői (előny-hátrány, hogyan ismerjük fel) 

-  asszertív ember jellemzői 
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-  asszertív üzenetek felépítése 

Nyertes–nyertes (együttműködő) kommunikáció 

-  a kommunikáció szerepe a tárgyalásban 

-  lehetséges kimenetek 

  nyertes–nyertes 

nyertes–vesztes 

vesztes–nyertes 

-  érvelési technikák 

 Értő figyelem 

-  fogalma, szabályai 

-  technikája 

-  empátia szerepe, elfogadás 

-  aktív hallgatás  

-  közléssorompók 

 Beszédtechnikai alapok 

-  helyes légzés szerepe 

- zenei kifejezőeszközök az élőszóban (hangszín, hangterjedelem, 

hangmagasság, hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó) 

 

25.9.3. Írásbeli kommunikáció 5 óra/0 óra 

Írásbeli kommunikáció jellegzetességei 

Írásbeli kommunikáció fajtái, formái 

Írásbeli kommunikáció jelentősége 

Írásbeli kommunikáció szabályai 

Nyelvhelyességi szabályok 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban 

Szóbeli és írásbeli kommunikáció összehasonítása (egyezőségek, különbségek) 

Elektronikus kommunikációfajtái, formái, jellemzői, szabályai 

 

25.9.4. Telefonos kommunikáció 4 óra/0 óra 

Telefonos kommunikáció jellemzői, sajátosságai 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban 

Nonverbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban 

Telefonos kommunikáció folyamata 

-  híváskezdeményezés szabálya 

-  bejövő hívások fogadása 

-  beszélgetés hatékony vezetése 

- lezárás 

 Hatékony telefonos kommunikáció szabályai 

 Telefonos kommunikáció csapdái 

  

 

25.9.5. Prezentációs technikák 7 óra/0 óra 

A prezentáció kommunikációelméleti alapjai  

Személyközi kommunikációs alapismeretek, protokoll, öltözködés, stílus  

Prezentációk felépítése; színek és szimbólumok szerepe a prezentációban  

A prezentációk fajtái: személyes, hang- és videoanyag, egyéni, intézményi, 

termékbemutatók  

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk 

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció 

Hitelesség szerepe 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése 

Stílus, nyelvezet, fogalmazás 
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Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat 

Tartalom és forma 

Technikai alapismeretek  

Technikai segédeszközök használata: pl. tábla, flipchart, írásvetítők, televízió, 

számítógép, projektor 

 

 

25.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tréningterem 

 

25.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

tréning 

 

25.11.1. 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. tréning   x     

2. szituációs feladat   x     

3. csoportos feladat   x     

4. páros feladat   x     

5. 
hanganyag 

feldolgozása 
x x     

6. 
videofelvétel 

készítése 
x x     

7. 
videofelvétel 

elemzése 
x x     

25.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 
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2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x     

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x x   

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x x   

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x x x   

 

25.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11808-16 azonosító számú 

Ügyfélszolgálat a gyakorlatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11808-16 azonosító számú Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri az ügyfélszolgálati tevékenység 

jellemzőit, formáit, és eleget tesz az 

elvárásoknak. 

x   

Felismeri a különböző ügyféltípusokat, a 

típushoz illeszkedő ügyfélkezelési 

módszereket alkalmaz. 

x x 

Alkalmazza az ügyfél-szegmentáció 

szabályait. 
  x 

Ismeri és alkalmazza a proaktivitást az 

ügyfélszolgálati tevékenység során. 
x x 

Betartja az online ügyfélszolgálatra 

vonatkozó szabályokat. 
  x 

Felismeri a konfliktus kiváltó okait, 

ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelés 

eszközeit, módszereit. 

x x 

Betartja a reklamáció és panaszkezelés 

szabályait, törekszik a 

problémamegoldásra. 

x x 

Ismeri és alkalmazza a hatékony 

probléma-megoldási technikákat. 
x x 

Elfogadja és alkalmazza az 

ügyfélszolgálati kultúrát. 
x x 

Betartja az üzleti etikai kódex előírásait. x x 

Elfogadja és alkalmazza az általános és 

munkakörében elvárt magatartási 

normákat. 

x x 

Betartja az öltözködési szabályokat, 

valamint a megjelenésre, ápoltságra 

vonatkozó munkahelyi elvárásokat. 

x x 

Alkalmazza a szóbeli kapcsolatfelvétel 

szabályait, különös tekintettel a 

köszönésre, a megszólításra. 

  x 

Ismeri és alkalmazza a kézfogásra, 

bemutatkozásra, kapcsolattartásra, 

társalgásra vonatkozó szabályokat. 

x x 

Ismeri az ügyfélkapcsolatok kezelésének 

módjait. 
x x 

Ismeri az önfejlesztés technikáit 

(empátiás kommunikáció, benyomások, 

attitűdök). 

x x 
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Fejleszti és értékeli önmagát. x x 

Felismeri egyéni problémáit és törekszik 

megoldásukra. 
 x  

Felismeri a stressz jeleit önmagán és 

másokon, és az ismert módszerekkel 

kezeli azokat. 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az ügyfélszolgálati tevékenység 

jellemzői, formái 
x    

Ügyféltípusok fajtái és jellemzői  x   

Az ügyfél-szegmentáció szabályai  x   

Proaktivitás az ügyfélszolgálati 

tevékenységben 
x  x  

Online ügyfélszolgálat szabályai x  x 

Konfliktushelyzet és kezelésének 

eszközei, módszerei 
x  x  

Reklamáció és panaszkezelés szabályai x  x 

Problémamegoldási technikák x x 

Ügyfélszolgálati kultúra jellemzői x  x  

Etikai kódex fogalma, előírásai x  x 

Általános magatartási normák x  x  

Az öltözködésre, megjelenésre vonatkozó 

szabályok 
x x 

Szóbeli kapcsolatfelvétel szabályai, 

köszönés, megszólítás, kézfogás, 

bemutatkozás, kapcsolattartás, társalgás 

x  x 

Magatartásformák az ügyfélkapcsolatban x  x 

Ügyfélkapcsolatok kezelése  x 

Önfejlesztés technikái (empátiás 

kommunikáció, benyomások, attitűdök) 
 x x 

Önfejlesztés, önértékelés módszerei   x  

Egyéni probléma- és stresszkezelés 

eszközrendszere 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Ügyfélközpontúság  x x  

Proaktivitás   x 

Problémaérzékeny ügyfélkezelés   x  

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Flexibilis gondolkodás  x  x 

Konfliktusok racionális, konstruktív 

kezelése 
  x 

Stressztűrő képesség     x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x 

Meggyőzőkészség    x 

Asszertív kommunikáció x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
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Rendszerező és értékelő gondolkodás  x   

Új helyzetekhez való alkalmazkodás 

képessége  
  x  

A minőség iránti elkötelezettség x  x  

 

Ügyfélszolgálati ismeretek tantárgy     36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.13. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati ismeretek tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati tevékenység jellemzőit, formáit, valamint elsajátítsák a reklamáció- és 

panaszkezelés szabályait. Tanulmányaik befejezésével meg tudják különböztetni az 

ügyféltípusokat, és elsajátítsák az ügyfél szegmentáció szabályait. Megismerjék az 

ügyfélkapcsolatok kezelésének eszközét, és felmérjék annak jelentőségét. Sajátítsák el az 

öltözködésre/megjelenésre vonatkozó szabályokat, az alapvető üzleti etikettet, és tudják 

alkalmazni azokat. 

 

25.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

25.15. Témakörök 

25.15.1. Ügyfélközpontú szolgáltatás 8 óra/0 óra 

A 8 órás ügyfélközpontú szolgáltatás témakör feldolgozása alatt a tanulók ismerjék 

meg az ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzőit, készüljenek fel az 

ügyfélkapcsolatok optimalizálására az üzleti célok elérése érdekében. Továbbá 

készüljenek fel arra, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységükkel az irányítási, 

szervezési és végrehajtási feladatok ellátása során stratégiai tervek megvalósításához 

járulnak hozzá.  

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzői 

Ügyfélkapcsolat fontossága 

Ügyfélközpontúság jelentése, szerepe, ügyfélközpontú gondolkodás jellemzői 

Ügyfélszolgálati tevékenység elemei 

Optimalizált ügyfélkapcsolatok kritériumai 

Ügyfélkapcsolati tevékenység kapcsolódási pontjai, összefüggései a vállalati 

stratégiával 

„Az ügyfél az első” szemlélet előnyei, fontossága, hatása 

Az ügyfél bizalmának megnyeréséhez vezető út 

Ügyfélszolgálati munkatárs feladatai 

Ideális ügyfélszolgálati munkatárs jellemzői 

Az ügyfélszolgálati munkában elvárt viselkedési normák 

Proaktív ügyfélszolgálati tevékenység 

 

 

25.15.2. Ügyféltipológia 7 óra/0 óra 

A 7 órás ügyféltipológia témakör elsajátítása után a tanuló szerezzen kellő jártasságot 

ahhoz, hogy az ügyfeleket a személyiségtipológiajegyeit figyelembe véve tipizálni 

tudják. A különböző ügyféltipizálási modellek segítségével rövid időn belül 

felismerjék a tipikus jegyekkel rendelkező ügyfeleket. Készüljenek fel arra, hogy az 

érdekeiket meggyőzően kell képviselniük. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Ügyféltipizálás fontossága, használhatósága 
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Ügyféltipizálás elméletei 

Ügyféltípusok és személyiségtípusok kapcsolata, összefüggései 

Ügyféltípusok és azok jellemzői 

A különböző típusú ügyfelek kezelése – lehetséges megoldások keresése 

„Nehéz” ügyféltípusok kezelése 

 

 

25.15.3. Üzleti etikett 7 óra/0 óra 

A 7 óra időtartamban a tanulók nyerjenek betekintést az üzleti etikett/protokoll 

világába, ismerjék meg az alapvető udvariassági formulákat. Sajátítsák el a 

vendéglátás alapvető szabályait, valamint legyen ismeretük az üzleti élet 

illemszabályairól, azüzleti, hivatali, közéleti, viselkedési és öltözködési formákról. Az 

alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Alapvető udvariassági formák, szabályok 

Üzleti etikett szabályai 

Illemszabályok 

Írott és íratlan szabályok 

Üzleti, hivatali, közéleti elvárt viselkedési formák és normák 

„A vendéglátás” alapvető szabályai 

Online ügyfélszolgálat szabályai 

 

 

25.15.4. Ügyfélkapcsolatok kezelése 7 óra/0 óra 

A 7 órás ügyfélkapcsolatok kezelése témakörben a tanulók ismerjék meg az 

ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek (CRM vagy más eszköz)működtetésének üzleti 

előnyeit, az adatgyűjtés, adattárolás, támogató technológiák és a tudás kezelés 

viszonylatában. A tanulók tudják, hogy az ügyfelek megszerzése, megtartása, 

ügyfélkapcsolatok bővítése érdekében milyen erőfeszítéseket kell tenniük. Váljanak 

képessé tanulmányaik során a panaszkezelési szabályok, módszerek, a 

problémamegoldás, valamint a konfliktushelyzetek kiváltó okainak felismerésére és 

konfliktushelyzetek kezelésére. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Új ügyfélszerzés szerepe, fontossága, módszerei 

Ügyfélmegtartás szerepe, fontossága és módszerei 

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása 

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek szerepe, előnyei 

Adatgyűjtés, adattárolás jelentősége, módszerei 

Hatékony panaszkezelés szabályai, módszerei, folyamata 

Problémamegoldás és szakaszai: 

- probléma megértése, okok azonosítása 

- átfogó célmeghatározás 

- lehetőségek számbavétele 

- információgyűjtés 

- tervezés 

- kivitelezés 

- visszacsatolás 

a problémamegoldás módszerei 

problémamegoldó gondolkodás 

problémamegoldás és döntéshozatali képesség kapcsolata 

Konfliktuskezelés 

 meghatározása, típusai 

konfliktusok kialakulásának okai, folyamata 

konfliktusok fokozatai 

konfliktuskezelés elméletei 
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konfliktuskezelési stratégiák, technikák 

  versengő 

  kompromisszum kereső 

  alkalmazkodó 

  elkerülő 

  együttműködő 

konfliktuskezelés lépései 

konfliktuskezelés kommunikációs eszközei 

 

 

25.15.5. Önfejlesztés 7 óra/0 óra 

A 7 óra önfejlesztés témakör célja elsősorban az önismeret. Az önismeret után az 

önfejlesztési „stratégiára” koncentrálva a tanulók találjanak olyan önfejlesztési 

módszereket, melyek önmaguk számára a tanulmányaik befejezését követően is 

alkalmazhatóak és használhatóak lesznek.  

Ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenek el magasabb 

érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön empatikus képességük, valamint ismerjék fel 

az egyéni problémákat és törekedjenek azok megoldására. Legyenek képesek 

felismerni a stressz jeleit és tudják kezelni azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Önismeret fontossága 

Önfejlesztési módszerek, lehetőségek, az egyes módszerek előnyei 

Önálló tanulás  

jelentősége, jellemzői  

célok, részcélok meghatározása 

kontrollpontok meghatározásának fontossága 

Saját haladás nyomon követése 

 Stresszkezelés 

  a stressz fogalma 

  a stressz okai 

  egyénre gyakorolt hatása 

  stresszkezelési módszerek 

  stresszkezelés és személyiségtípusok összefüggései 

 „Pozitív pszichológia” hatása 

 

 

25.16. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tréningterem 

 

25.17. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

25.17.1. 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. 
Frontális 

ismeretátadás 
    x   

2. 
Kiscsoportos 

feladatok 
  x     
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3. 
Egyéni 

feladatmegoldások 
x       

4. Szituációs feladatok   x     

5. Páros feladatok   x     

25.17.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

 

25.18. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10066-16 azonosító számú 

Gazdálkodási alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10066-16 azonosító számú Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

G
az

d
as

ág
i 

és
 

v
ál

la
lk

o
zá

si
 

is
m

er
et

ek
 

Jo
g
i 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Ismeri a gazdasági környezet, az üzleti 

élet gazdálkodási szabályait, szokásait. 
x   

Összefüggésében látja a modern 

piacgazdasági folyamatokat. 
x   

Ismeri a piaci viszonyok, a 

versenyszféra, a munkavállalói és 

vállalkozói életpályák lehetőségeit. 

x   

Helyesen azonosítja és használja a 

gazdasági, pénzügyi, vállalkozási 

szakmai fogalmakat. 

x   

Számszerűsíteni tudja a gazdasági 

szövegekben megfogalmazott 

információkat. 

x   

Statisztikai táblák, grafikus ábrák 

tartalmára állításokat fogalmaz meg, 

következtetéseket von le. 

x   

Dokumentumokat készít a szervezet 

gazdasági tevékenységéhez és 

gazdálkodásához kapcsolódóan. 

x   

Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat 

végez (pl. pénzátvétel, -kifizetés). 
x   

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák 

egyeztetéseit a nyilvántartások alapján. 
x   

Bizalmas és szigorú számadású 

nyomtatványokat kezel. 
x   

Ellátja a bizonylati renddel kapcsolatos 

feladatokat. 
x   

Belső szervezeti nyilvántartáshoz, 

kimutatáshoz, ellenőrzéshez 

dokumentumokat készít.  

x   

Közreműködik a szervezet adózással 

kapcsolatos feladatainak ellátásában. 
x   

Dokumentációs feladatokat lát el a 

leltárral kapcsolatosan. 
x   

Értelmezi a mérleget és az eredmény-

kimutatást. 
x   

Ismeri és betartja a gazdálkodással 

kapcsolatos alapvető jogi normákat. 
x x 

Részt vesz pályázatok előkészítésében. x   

Ismeri és betartja a munkavégzésre, a 

közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi 

előírásokat. 

  x 
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Ismeri a munkavégzés személyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket. 

  x 

Közreműködik a vállalkozás 

megalakulásával, szervezeti 

változásaival, megszűnésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátásában. 

x   

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás 

jogkövető működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi előírásokat. 

  x 

Követi a szakterület rendelkezéseinek, 

törvényi hátterének magyar és Európai 

Uniós változásait. 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gazdasági élet alapvető területei 

(szükségletek, hasznosság, szűkösség, 

termelési tényezők, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, kínálat) 

x   

A gazdasági élet szereplői és 

kapcsolatai, az állam feladatai, az 

állami költségvetés legfontosabb 

bevételei és kiadásai 

x   

Gazdálkodás és gazdaságosság 

(költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, 

fedezeti összeg, eredmény) 

x   

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika x   

A pénz fogalma és funkciói; a 

pénzforgalom fajtái, bizonylatai 
x   

Pénzügyi szolgáltatások, passzív és 

aktív bankügyletek 
x   

Fizetési megbízások lebonyolítása, 

fizetési módok 
x   

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a 

gazdálkodó szervezeteknél 

(házipénztár) 

x   

Szigorú számadású bizonylatok 

(pénztárbizonylat, számla) 
x   

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a 

nemzetközi pénzforgalom (valuta, 

deviza, árfolyam fogalma) 

x   

Értékpapírok csoportosítása, jellemzői 

(kötvény, részvény, közraktárjegy, 

váltó, állampapírok, banki 

értékpapírok) 

x   

Az államháztartás rendszere x   

Adózási alapfogalmak; személyi 

jövedelemadó (összevontan adózó 

jövedelmek), általános forgalmi adó, 

helyi adók fajtái 

x   

A nemzetgazdaság szereplői, ágazati 

szerkezete 
x   
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A vállalkozások és a vállalkozások 

gazdasági tevékenységével kapcsolatos 

alapfogalmak  

x   

A vállalkozási folyamat és elemei; 

vállalkozási formák és jellemzőik; a 

sikeres vállalkozás kritériumai; a 

vállalkozások finanszírozása 

x   

A számviteli törvény. A beszámoló és 

könyvvezetési kötelezettség 
x   

A vállalkozás vagyona. A leltár és a 

mérleg fogalma. A vállalkozás 

eredményének megállapítása, 

eredmény-kimutatás 

x   

A vállalkozások kötelezettségei: 

adófizetési, beszámolási, 

adatszolgáltatási. 

x   

A vállalkozások működését érintő hazai 

és európai uniós fontosabb 

fogyasztóvédelmi előírások 

x   

Statisztikai alapfogalmak x   

A háztartások gazdálkodása (bevételei, 

kiadásai, megtakarításai) 
x   

A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia 

fogalma; a jogszabályok érvényessége, 

hatálya; jogágak; jogforrások, 

jogképesség, cselekvőképesség 

fogalma 

  x 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető 

állampolgári jogok és kötelességek 
  x 

A magyar közjogi rendszer; 

önkormányzati rendszer 
  x 

A közigazgatási eljárás   x 

A polgári jog és társasági jog fogalma, 

alapvető jellemzői 
  x 

A szerződés fogalma, érvényessége, 

létrejötte, megszűnése és a követelések 

elévülésének feltételei; a 

szerződésszegés esetei, 

jogkövetkezményei; alaki és formai 

követelményei 

  x 

Alapvető munkajogi szabályok; a 

munkavégzés feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelmények 

  x 

A jogérvényesítés lehetőségei    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Jogforrások kezelése (hagyományos és 

digitális adathordozó alkalmazásával) 
  x 

Jogszabályok értelmezése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x 

Gazdasági és jogi dokumentumok 

értelmezése 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Felelősségtudat x x 

Megbízhatóság x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x x 

Közérthetőség x x 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   

Áttekintő képesség x x 
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26. Gazdasági és vállalkozási ismeretek tantárgy 170 óra/155  óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gazdasági és vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a 

tanulók elsajátítsák a gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési 

mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek 

tisztában a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajtáival, ismerjék a magyar bankrendszer 

felépítését. A vállalkozási témakörök oktatásának célja, hogy segítsék elő a tanulók 

gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljanak hozzá a 

piacgazdaság működésének megértéséhez, tegyék képessé a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen 

magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a 

gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók 

gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. A gazdaság alapelemei, szereplői 24 óra/15 óra 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma 

A javak fogalma, csoportosítása 

Termelési tényezők 

A gazdasági élet szereplői, kapcsolataik; gazdasági körforgás 

A háztartások gazdálkodása (bevételek, kiadások, költségvetés) 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemzői 

Gazdálkodás és gazdaságosság (bevétel, ráfordítás, fedezeti összeg, nyereség) 

A külföld gazdasági szerepe (export, import) 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

 

26.3.2. A piac 12 óra/10 óra 

A piac fogalma, elemei és működése 

A kereslet és a kínálat fogalma, törvénye, jellemzői 

A piacfajták értelmezése 

 

26.3.3. Az állam gazdasági szerepvállalása; gazdaságpolitika 20 óra/18 óra 

Az állam szerepe a piacgazdaságban (funkciói, feladatai) 

A gazdaságpolitika fogalma, célja, területei 

A gazdaság működésének jogi keretei; versenyszabályozás, fogyasztóvédelem 

Az államháztartás fogalma, jelentősége 

Az állami költségvetés (bevételek, kiadások, egyenleg) 

Helyi önkormányzatok 

Elkülönített állami pénzalapok 

 

26.3.4. Adózási ismeretek 16 óra/13 óra 

Adók és támogatások gazdasági szerepe 

Az adó fogalma, csoportosítása, a főbb adónemek bemutatása 

Általános forgalmi adó (ÁFA) 

Személyi jövedelemadó (SZJA) 

Járulékok elszámolása, nyilvántartása 

Helyi adók 
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A vállalkozások adófizetési kötelezettsége 

 

26.3.5. A pénz fogalma, funkciói; pénzforgalom 18 óra/16 óra 

A pénz fogalma, kialakulása, funkciói 

A pénz megjelenési formái 

A pénzforgalom fogalma, irányai 

Fizetési módok a pénzforgalomban 

A készpénzfizetés módjai, bizonylatai 

A bankszámla típusai; a bankszámlanyitás folyamata 

Elektronikus és pénzhelyettesítő fizetés (átutalás, beszedés, bankkártya, hitelkártya) 

A gazdálkodó szervezetek pénzkezelési feladatai; a házipénztár 

 

26.3.6. A magyar bankrendszer 18 óra/18 óra 

A magyar bankrendszer felépítése, sajátosságai 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) funkciói, feladatai 

A pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai 

Pénzügyi szolgáltatások; passzív és aktív bankügyletek 

Nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma) 

Az értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, váltó, állampapírok) 

 

26.3.7. Vállalkozási alapfogalmak; vállalkozási formák 10 óra/10  óra 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemző 

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai 

Vállalkozási formák (egyéni vállalkozás, bt., kft., rt.) 

A vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozások 

A sikeres vállalkozás kritériumai 

 

26.3.8. Vállalkozások működtetése; bizonylatok 21 óra/21 óra 

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

A vállalkozás vagyona (az eszközök és források részletes bemutatása) 

Az egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma, összeállítása; mérlegadatok értelmezése 

A leltár fogalma, jelentősége; a mérleg és a leltár kapcsolata 

A vállalkozás eredményének megállapítása; eredménykategóriák 

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredmény-kimutatás szerkezete 

Az eredmény-kimutatás és a mérleg kapcsolata 

A statisztika szerepe a vállalkozás életében; elemzési módszerek, mutatószámok 

A bizonylat fogalma, szerepe, csoportosítása 

A bizonylatok tartalmi és formai követelményei, felépítése 

A bizonylatok kezelése, megőrzése 

A bizonylatok kitöltésének szabályai; a hibás bizonylatok korrekciója 

 

26.3.9. Vállalkozások finanszírozása; pályázatok; dokumentációk 20 óra/20 óra 

A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei 

A saját és az idegen tőke jellegű finanszírozás módjai 

A fizetőképesség mutatószámai 

A pályázatok jellemzői, szerepe; a közbeszerzés alapfogalmai 

A vállalkozások által használt bizonylatok kitöltése  

Éves beszámoló készítése (egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás) 

 

26.3.10. A marketing szerepe a vállalkozások életében 11 óra/11 óra 

A marketing fogalma, jellemzői, szerepe 

A marketing-mix elemei (termék, ár, elosztás, értékesítés) 

A marketingkommunikáció szerepe, elemei (reklám, PR, SP, személyes eladás) 
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A piackutatás szerepe, folyamata, módszerei 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás 

 

26.5.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés     x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

6. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

8. kooperatív tanulás   x     

9. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x 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. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x 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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

26.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

27. Jogi ismeretek tantárgy 83 óra/83 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók legyenek tisztában 

azokkal az alapfogalmakkal, amelyekkel a mindennapi életben és a későbbi munkavállalás 

során találkoznak. Ismerjék a jogalkotás alapjait, az Alaptörvény rendelkezéseit, az 

állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi jogi alapnormákat, a tulajdonjog, a 

polgári, a kötelmi és a gazdasági jog alapjait, a közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi 

szabályozást. Legyenek tisztában a munkaviszonyba lépésük esetén szükséges munkajogi 

szabályokkal, valamint a szerződésben foglalt jogokkal, kötelezettségekkel. Ismerjék meg 

és alkalmazzák biztonsággal a jogszabályi nyelvezetet. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

 

27.3. Témakörök 

27.3.1. Általános ismeretek a jogról 

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma 

A jogszabályok érvényessége, hatálya 

A tulajdonjog, gazdasági jog alapvető jellemzői 

Jogágak; jogforrások 

 

27.3.2. Alkotmányjogi ismeretek  
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Az alkotmány fogalma, típusai, szabályozási tárgykörei 

Az alkotmányos állam alapvető követelményei, a jogállamiság és a jogegyenlőség elve 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

 

27.3.3. A magyar közjogi és önkormányzati rendszer; az eljáró állam  

A magyar közjogi rendszer 

A magyar önkormányzati rendszer felépítése 

Közigazgatási eljárás 

Közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírások 

 

27.3.4. A polgári jog tárgya és tartalma  

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői 

Polgári jogi jogviszony (alany, tárgy, tartalom) 

A polgári jog alapelvei, rendszere 

A jogképesség fogalma, tartalma, megszűnése  

A jogi személy fogalma, meghatározása 

Az ember jogképességének szabályozása 

Cselekvőképesség fogalma;a korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség 

szabályai 

 

27.3.5. Szerződésfajták, szerződéskötés  

A szerződés fogalma, fajtái, alapelvei 

A szerződés érvényességének feltételei 

A szerződés hatályossága 

A szerződéskötés szabályai 

Szerződésen kívüli károkozás 

Kártérítés fajtái, általános szabályai 

 

27.3.6. Munka törvénykönyve   

A törvény célja és hatálya 

Munkaviszonnyal kapcsolatos fejezetek 

Legfontosabb rendelkezések elemzése (általános magatartási követelmények, a 

személyhez fűződő jogok védelme, az egyenlő bánásmód követelménye) 

 

27.3.7. Munkaviszony létesítésének és megszűnésének feltételei, szabályai /      

Alapvető munkajogi szabályok 

A munkaviszony létesítésének szabályai 

A munkaszerződés tartalma, teljesítése 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentációk fajtái 

A munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények 

 

27.3.8. Érdekképviselet, érdekérvényesítés a munkajogban    

Érdekképviselet, érdekérvényesítés jellemzői 

Jogérvényesítés lehetőségei 

Kollektív szerződés 

Érdekképviseleti szervezetek 

 

27.3.9. Fogyasztóvédelmi alapismeretek  

Alapfogalmak:  

- tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások 

hátrányaira vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói 
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szükségletek folyamatos megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák 

megértésének és megoldásának a képessége. 

- fogyasztó 

- vállalkozás 

- termék és szolgáltatás 

- eladási ár és egységár 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak: biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyve vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás; 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók (kellékszavatosság, jótállás) 

Vonatkozó hatályos jogszabályok (l. fogyasztóvédelem, piacfelügyelet, kereskedelem 

stb. 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita   x     

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. kiselőadás x     projektor, kivetítő 

7. házi feladat     x 
elektronikus kapcsolat 

(email) 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   x   
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1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

    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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A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

G
ép

ír
ás

 é
s 

le
v
el

ez
és

i 

g
y
ak

o
rl

at
 

Ir
o
d
ai

 

al
k
al

m
az

ás
o
k
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a 

technikai és tárgyi feltételeket, betartja 

az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a 

számítógépet és tartozékait, 

gondoskodik működőképes 

állapotukról 

x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas 

vakírás magas szintű technikájával 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett 

hanganyagot átír 
x   

Kéziratról, javított, felülírt, 

korrektúrázott dokumentumról másol 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol 

legalább egy idegen nyelven 
x   

Dokumentumot szerkeszt 

szövegszerkesztő programmal 
x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a 

hivatali, üzleti élet elvárásainak 

megfelelően 

x   

Alkalmazza a körlevélkészítés 

technikáját 
x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: 

kalkulációt, kimutatást, diagramot 

készít, számításokat végez  

  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: 

adatbázist hoz létre, adatot tölt fel, 

egyszerű szűrést végez 

  x 

Prezentációt készít saját munkája és a 

szervezeti tevékenység bemutatásához 
  x 

Levelezést folytat külső partnerekkel, 

munkatársakkal hagyományosan és 

elektronikusan 

x   

Információ-feldolgozási tevékenységet 

folytat: keresőprogramot használ 

információ gyűjtéséhez 

x x 

Betartja a biztonságos internethasználat 

szabályait 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés 

követelményei 
x x 
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A képernyős munkahelyek 

egészségügyi kockázatai 
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, 

technikája 
x   

A számok, írásjelek, speciális 

karakterek írástechnikai és helyesírási 

szabályai 

x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés 

követelményei 
  x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, 

formai és nyelvi követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való 

kapcsolattartás iratai 
x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi 

levelei 
x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus 

kapcsolattartás udvariassági szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos 

internethasználat szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok 

alkalmazása 
x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, 

formázása 
x   

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések; 

biztonságos internethasználat) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 

 

Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy     309 óra/345 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 



 

582 
 

27.7. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő)munka 

feladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni kell arra, 

hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított szokások 

(munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és testtartás, 

fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és szemgyakorlatok 

stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos munkavégzésnek hosszú 

távon is. Cél továbbá, hogy a tanuló ismerje meg a különböző típusú, fajtájú iratok, levelek 

készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek megfelelően képes legyen a 

hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. Legyenek képesek munkavállalással 

kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó dokumentumokat is önállóan fogalmazni, 

készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályaival, 

a biztonságos internethasználat előírásaival..  

 

27.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások modul 

11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban modul 

 

27.9. Témakörök 

27.9.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 10 óra/15 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  

Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

27.9.2. Billentyűkezelés 52 óra/60 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 
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A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, 

mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4; 

elégtelen 0,41%-tól) 

 

27.9.3. Az írástechnika megerősítése 40 óra/55  óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

 

27.9.4. Sebességfokozás 26 óra/35 óra 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

27.9.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok 36 óra/36 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

27.9.6. Irodai gépírás gyakorlata 15 óra/15 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 
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Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 

 

27.9.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 6 óra/6 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok(pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

 

27.9.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 30 óra/30 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, 

elérhetőségek stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb. 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

 

27.9.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 31 óra/31 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, 

szakmai önéletrajz; munkaszerződés; egyéb – a munkaviszony tartalmához 

(munkavégzés, munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, 

pihenőidő stb.) - kapcsolódó iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai, ezek nyelvi, tartalmi és formai 

jellemzői 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

27.9.10. Komplex levélgyakorlatok 63 óra/63 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – 
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alkalmazva a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- gyorsírási sztenogramból, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

27.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag számítógépterem 

 

27.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

27.11.1. 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. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali 

billentyűzettáblázat 

(séma), iratformák (pl. 

egyszerű irat, 

levélforma, 

jegyzőkönyvi forma 

stb.) 

3. tanári irányítás   x     

4. 
közös hangos 

betűzés 
  x     

5. írás diktálás után x x     

6. 
feladattal irányított 

önálló tanuló munka 
x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

8. 

információkeresés 

önállóan (pl. 

jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

27.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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     

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     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
  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 x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

6.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x x     
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27.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

28. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási 

teendőkre és veszélyeire is. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

informatika 

 

28.3. Témakörök 

28.3.1. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 18 óra/18 óra 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenységnek, feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, 

megnyitása, bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 
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28.3.2. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 18 óra/18 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, 

termékjellemzők, szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírásokstb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

28.3.3. Táblázatok készítése a titkári munkában 18 óra/18 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel,másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények 

alkalmazásával (SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,DARAB, 

DARAB2, DARABTELI, DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

28.3.4. Adatbázisok készítése a titkári munkában 18 óra/18 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

28.3.5. A prezentáció mint kommunikációs technika 31 óra/31  óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 
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Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

28.3.6. A weblapkészítés alapjai 31 óra/31 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

28.5.1. 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. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 

tanár által irányított 

közös 

feladatmegoldás 

  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       
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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 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. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

4.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

  x     

4.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

28.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

12083-16 azonosító számú 

Gyorsírás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12083-16 azonosító számú Gyorsírás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

G
y
o
rs

ír
ás

 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK 

Gyorsírással jegyzi a felettese 

utasításait, a munkatársak, ügyfelek 

személyesen, telefonon hagyott 

üzeneteit 

x 

Gyorsírással jegyzi az értekezleten, 

megbeszéléseken elhangzott fontosabb 

információkat 

x 

Egyezteti főnökével az esemény, az 

adatjegyzés körülményeit 
x 

Összegyűjti az eseménnyel, 

adatjegyzéssel kapcsolatos 

információkat 

x 

Előkészíti a jegyzés körülményeit 

(tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek) 

x 

Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés 

támogatásához alkalmazott technikai 

eszközöket 

x 

Az adatjegyzéssel összefüggésben 

azonosítja a személyeket, 

adategyeztetést végez  

x 

Begyűjti és nyilvántartja az eseményen 

való részvétellel, adatjegyzéssel 

kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi 

eszközöket, melyekről jegyzéket készít 

és gondoskodik ezek 

visszaszolgáltatásáról 

x 

Gondoskodik a birtokába jutott adatok 

bizalmas kezeléséről 
x 

A rögzített esemény történéseinek 

megfogalmazását stilizálja, 

nyelvhelyességi szempontból javítja 

x 

Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, 

emlékeztetőt, összefoglalót készít 
x 

A sztenogramból készített áttételt 

(dokumentumot) megszerkeszti 
x 

Ügyiratot, levelet készít sztenogramból x 

Szükség szerint adatokat szolgáltat az 

esemény és az adatok rögzítésével 

kapcsolatosan az adatvédelmi 

szabályok betartásával 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gyorsírás jelei és jelölési módjai x 
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A gyorsírás alapvető rövidítései és 

rövidítési eljárásai 
x 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az 

adatvédelem szempontjai 
x 

Az adatrögzítés és szövegjegyzés 

technikái (gyorsírás, technikai 

eszközök) 

x 

A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai x 

A gyorsírással készített dokumentumok 

fajtái (emlékeztető, feljegyzés, 

jegyzőkönyv) 

x 

A gyorsírással készített dokumentumok 

szerkesztésének követelményei 
x 

Az adat-, eseményrögzítés, az 

előkészítés teendői 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 

szótag/perc) 
x 

Áttételkészítés, kivonatolás x 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat x 

Gépírás tízujjas vakírással (170 

leütés/perc) 
x 

Hallott szakmai nyelvű szöveg 

megértése 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség x 

Precizitás x 

Kitartás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x 

Tömör fogalmazás x 

Visszacsatolási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kontroll (ellenőrzés) x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x 
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29. Gyorsírás gyakorlata tantárgy 366 óra/371 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Megjegyzés: A +óra a 11. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy gyakorlására, 

elmélyítésére szolgál./A +óra a 14. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy 

gyakorlására, elmélyítésére szolgál.   

29.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gyorsírás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló elsajátítsa a gyorsírást,  

mint speciális írástevékenységet, melynek jellemzője egy sajátos jelkészlet és hangjelölési 

eljárás, valamint az ezek alapján előállított és alkalmazott rövidítések, illetve rövidítési 

módok. A tanuló ennek birtokában képes lesz rövid és min. 100 szótag/perc sebességgel 

elhangzó közlések, információk, diktátumok stb. gyorsírással történő jegyzésére és ezek 

közérthető formában történő áttételére – alkalmazva a tízujjas vakírás technikáját –, 

továbbá az így előállított dokumentumok, iratok, levelek megszerkesztésére. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

– 

 

29.3. Témakörök 

29.3.1. A gyorsírás alapelemei  

 

Az egységes magyar gyorsírás hasznossága, alapvető jellemzői 

A gyorsírási tevékenység mibenléte: jelek, jelölési módok, rövidítések, rövidítési 

eljárások 

A gyorsírás és a nyelv kapcsolata 

A gyorsírás és a helyesírás 

A gyorsírás és a beszéd kapcsolata 

A gyorsírás alapvető fogalmai (gyorsírás, sztenogram, áttétel, jel, jelölés, rövidítés 

stb.) 

Nyelvtani (hangtani), nyelvhasználati ismeretek a gyorsíráshoz (magas, mély 

magánhangzók, hosszú, rövid mássalhangzók, hangrend stb.) 

Szükséges felszerelések, elvárások 

Vonalgyakorlatok; a gyorsírás jelelemei 

Írástechnikai gyakorlatok 

 

29.3.2. Jelöléstani alapok  

Hangjelölések: mássalhangzójelek; az a, e jele és jelölése; az á, é hang jele és jelölése 

szó belsejében 

Szavak írása: egy és több szótagú szavak, vegyes hangrendű szavak, igekötős igék, 

összetett szavak írása 

Magánhangzó-torlódás (pl. ea, eá, áa, aá)  

Mássalhangzó-torlódás fogalma és jelölési esetei: kiejtés szerinti írás (egyszerűsítés), 

különjelek, kihagyás, süllyesztés, betű-összeolvasztás, öblösítés 

A viszonylagos sor fogalma, írás a viszonylagos soron 

További fogalmak: közel- és távolírás, vékony-vastag jelek, jelelemek, 

hangrendszakadás, interpunkciós jelölés, utóvastagítás, kétszer vastagítás, szókép, 

átírás, áttétel, szabatosság, fonetikus olvasás stb. 

 

29.3.3. Rövidítéstani alapok  

Rövidítés fogalma; rövidítési eljárások 

Rövidítések alkotása: egyszerű, kezdőhang, elhagyás stb. 

Toldalékrövidítések 

Rövidítések alkalmazása a sztenogramban 
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Írás diktálás után, diktálási sebesség: min. 50-60 szótag/perc 

Kézi áttétel készítése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Sztenogram- és írásellenőrzési technikák, javítási eljárások 

 

29.3.4. A magánhangzók jelképes jelölése  

29.3.5. Magánhangzók jelképes jelölése: alaki és helyzeti jelmódosítással 

- nagyítás (felfelé, lefelé, háromsoros) 

- az á, é jelölése szókép elején, végén: nagyítás, hangzóvonalas jelölés; 

rövidítések, toldalékrövidítések, különjeles toldalékrövidítések 

- az i-í jele, jelölése a szó elején, belsejében és végén 

- háromsoros nagyítás 

- az ö-ő és az o-ó magánhangzó jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében  

- rövidítések, toldalékrövidítések az i hanggal kapcsolatosan 

- az ü-ű és az u-ú hang jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében 

- i, ö, o, ü, u hangokat tartalmazó rövidítések, toldalékrövidítések 

- magánhangzó-torlódások jelölése a szókép elején, belsejében, végén: 

hangzóvonal, betűjel, utóvastagítás, kétszeres vastagítás, némajel 

A kettőshangzó fogalma 

Az ei, ai kettőshangzó jele és jelölése  

Helyettesítés (ej-aj, ely-aly szótagokban) 

Rövidítések az ei, ai kettőshangzó köréből  

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 60-70 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

29.3.6. Kettőshangzós jelölések  

29.3.7. Kettőshangzós jelek és jelölések 

Az e és az a kezdetű kettőshangzók:  

- az eö, ao, eü, au kettőshangzók és jelölésük 

- az e, a kezdetű vegyes hangrendű jelölés - hajlított jelek: eo, aö;,eu, aü 

- az ee, aa, eé, aá kettőshangzók és jelölésük 

- az ea, ae; eá, aé kettőshangzók és jelölésük 

Az é, á kezdetű kettőshangzók és jelölésük: ée, áa, éé, áá, éá, áé 

Az ö és az o kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Az ü és az u kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Az i kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Átmetszés, föléírás 

Rövidítések a kettőshangzók köréből 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 70-80 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok, különös tekintettel a kettőshangzó fonetikus 

olvasására 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

29.3.8. Rövidítésalkotás  

A jegyzetelést könnyítő, írássebességet növelő rövidítési eljárások és rövidítések 

alkotása: 

- összetett szavak, igekötős igék írása 

- egybeírás, emlékeztető jelölés (aláhúzás) 

- szókapcsolatok rövidítése 

- toldalékrövidítések 

- névutók, névmások rövidítései 
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- gyakori idegen szavak rövidítései 

- rövidítésbokrok 

- jelölések alapján 

- grafikai hasonlóság alapján 

- szövegtartalom alapján 

- hármashangzós rövidítések 

- nyelvtani kapcsolatokon alapuló rövidítések 

- értelmi kapcsolatokon (szövegösszefüggésen) alapuló rövidítések 

- önálló rövidítésalkotás 

 

29.3.9. Írássebesség fokozása  

A jelöléstani ismeretek összefoglalása, ismétlése 

Rövidítések alkalmazási készségének fejlesztése 

Mondatgyakorlatok a rövidítések rögzítésére 

Szöveggyakorlatok 

Az írástechnika tökéletesítése 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 80-90 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

29.3.10. Az irodai gyorsírás gyakorlata  

A jegyzetelés technikájának finomítása 

Számok, tulajdonnevek, kifejezések írása, rövidítései 

Iratokban, levelekben használt adatok, kifejezések, panelmondatok rövidítései 

Szövegfeldolgozások 

Tartalmi rövidítéscsoportok elsajátítása, pl. munka, közigazgatás, kereskedelem, üzleti 

élet, gazdaság, mezőgazdaság, ipari tevékenység, oktatás, egészségügy, Európai Unió, 

világgazdaság, pénzügy, adózás, szociális ügyek, környezetvédelem, utazás stb. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 90-100 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

29.3.11. A jegyzetelés alapgyakorlatai  

A titkári munkakör tartalmához kapcsolódó – jegyzetelést igénylő – feladatok 

A jegyzetelés technikája 

Jegyzetelési gyakorlatok: információk, adatok, üzenetek, telefonüzenetek feljegyzése, 

emlékeztetők készítése, egyszerű és belső, szervezeti iratok, levelek adatainak, 

tartalmának jegyzése, összefoglaló, feljegyzés készítése 

Felkészülés eseményen elhangzottak jegyzetelésére: adatok, események, nevek, 

helyszínek, időpontok, programok stb. előzetes egyeztetése 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai 

Nyelvhelyességi gyakorlatok 

A jegyzett szöveg stilizálása 

Kivonatolási alapgyakorlatok: címadás, lényegkiemelés, fésülés, rövidítés stb. 

Gépi áttétel készítése a gyorsírással készült jegyzetelésről, kivonatolt szövegekről 

 

29.3.12. Dokumentumkészítés gyorsírással  
29.3.13. A titkári, irodai munka tartalmával összefüggő dokumentumok komplex 

elkészítése: 

- jegyzés gyorsírással, 

- áttételkészítés, 

- stilizálás, 
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- kivonatolás, 

- dokumentumszerkesztés. 

Beszédrögzítést támogató technikák 

Hangrögzítő eszközök kezelése 

Hangrögzítő készülékkel támogatott jegyzetelés és áttétel készítése 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

sztenogram írásához vonalazott táblával felszerelt speciális tanterem 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

29.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

magyarázat   x     

szemléltetés   x   

az Egységes Magyar 

Gyorsírás 

Alapokmánya 

írástevékenység 

bemutatása 
  x   

sztenogramírásra 

alkalmas, speciális 

vonalazású tábla 

tanári diktátum   x   stopperóra 

egyéni tanulói munka x       

áttételek készítése x x   számítógép 

hibaelemzés, 

hibajavítás 
x x     

rövidítésalkotás x x   rövidítésgyűjtemény 

sztenogramolvasás x x     

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.3. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x     

1.4. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     
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2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x x     

2.2. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.3. Tesztfeladat megoldása x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.5. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.6. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

4. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

  x     

3.3. 
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     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

6.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

6.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

6.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x 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 

12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

K
o
m

m
u
n
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i 

m
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n
k
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FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában 

fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 

x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra 

szabályait 
x 

Tisztában van a beszédet kísérő 

közlésformák jelentőségével 
x 

Ismeri a testbeszéd különböző 

szituációkban betöltött szerepét 
x 

Kezelni tudja az interkulturális 

kommunikációból adódó különbségeket 
x 

Ismeri az internetes kultúra és 

kommunikáció lényegét, jelentőségét 
x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi 

mérési technikákat 
x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll 

alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit 

x 

Alkalmazza a társas érintkezés 

szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait 

x 

Alkalmazza az etikett és protokoll 

szabályait a hivatali, üzleti életben 
x 

Ismeri a munkahelyi légkört 

meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti 

munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a 

kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási 

és marketingtevékenységében 
x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási 

rendezvényein 
x 

Felhasználói szinten használja az 

internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat 

x 

Számítógépes munkakörnyezetben 

végzett tevékenysége során betartja a 

munka-, baleset- és egészségvédelmi 

szabályokat 

x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, 

fajtái, célja 
x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, 

közvetett, online) 
x 

Kommunikációs különbségek típusai, 

jellegzetességei 
x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a 

hivatali, üzleti életben 
x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő 

kultúrákból adódó különbségek 
x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, 

netes navigáció használata, információs 

szupersztráda 

x 

A hivatali, üzleti protokoll 

alapfogalmai, alkalmazásának területei 
x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei 

(szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas 

befolyásolás, azonosulás) 

x 

A titkári munkakör etikai szabályai 

(etikai kódex) 
x 

A hivatali, üzleti magatartás és 

protokoll előírásai 
x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 

(vezető, munkatársak, ügyfelek, 

vendégek stb.) 

x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; 

csoportkommunikáció 
x 

Stressz- és konfliktuskezelés az 

irodában 
x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés 

illemszabályai az üzleti, hivatali 

életben 

x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, 

illemszabályai 
x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
x 

A képernyős munkahelyek 

egészségügyi kockázata 
x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és 

szakmai szöveg megértése 
x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 
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30. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy 170 óra/170 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen 

igényesaz üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában, a szituációnak megfelelően 

legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb 

viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi környezethez, 

aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló 

konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

 

30.3. Témakörök 

30.3.1. Üzleti nyelvi kultúra  
30.3.2. A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású 

szavak tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen 

visszautalás, elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek 

(sorszám-tőszám, igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott 

fokozás, toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, 

hadarás, dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés 

közben, rágózás beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás 

- kis- és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás szabályai 

- írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszavak írásszabályai - számok, keltezés, 

címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; 

szótárak, helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 
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Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, 

internet, e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

30.3.3. Üzleti kommunikáció  

30.3.4.  

Az üzletikommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

30.3.5. Protokoll az irodában  

30.3.6.  

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció 

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

30.3.7. Digitális kommunikáció az irodában  

30.3.8. A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  
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Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

30.3.9. Nemzetközi protokoll  

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

30.3.10. Munkahelyi, irodai kapcsolatok  
30.3.11. Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 

A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, -felfogás, -megfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, 

partnerek, hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

30.3.12. Munkahelyi konfliktuskezelés  
30.3.13. A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, 

befolyás, tulajdon, birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek 

közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 
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- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

30.3.14. Tárgyalástechnika  

30.3.15. A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 
A tárgyalások típusai 
A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 
A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség 

(leleplezés) és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

30.3.16. Marketingkommunikáció  
30.3.17. A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk 

stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   projektor, kivetítő 

4. vita   x     
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5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   
számítógép, projektor, 

kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x 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     

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 x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       



 

608 
 

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     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x       

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x x     

 

30.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

A 

10072-16 azonosító számú 

Rendezvény- és programszervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10072-16 azonosító számú Rendezvény- és programszervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Szervezeten belüli rendezvényeket 

szervez (ünnepség, tárgyalás, 

értekezlet, workshop). 

x x 

Külső szakmai rendezvényeket szervez 

(protokollesemény, tanulmányút). 
x x 

Elkészíti a rendezvények 

forgatókönyvét. 
x x 

Előkészíti a helyszínt és a környezetet a 

vendégek fogadásához. 
  x 

Gondoskodik a rendezvény tárgyi 

feltételeinek biztosításáról. 
  x 

Elkészíti a rendezvényre, programra 

szóló meghívót és gondoskodik az 

elküldéséről. 

  x 

A helyszín és a tárgyi feltételek 

kijelölésekor, előkészítésekor 

munkavédelmi szakemberrel, 

képviselővel együttműködve 

gondoskodik a munka- és 

balesetvédelmi előírások, 

követelmények betartásáról, 

betartatásáról. 

x x 

Gondoskodik a vendéglátás 

megszervezéséről, egyéb szolgáltatások 

megrendeléséről. 

  x 

Kezeli a protokoll-adatbázist.   x 

Megszervezi a reklámajándékozást. x x 

Biztosítja és kezeli a reprezentációs 

kellékeket a vendégek fogadásához. 
x x 

Kezeli a reklámajándékozással, 

reprezentációval kapcsolatos 

dokumentumokat. 

  x 

Koordinálja a rendezvény 

utómunkálatait. 
x x 

Előkészíti vezetője szakmai 

programjait. 
x x 

Előkészíti vezetője hivatalos útjait.    x 

Költségkalkulációt készít 

programokhoz. 
  x 

Rendezvények, programok 

szervezésekor dokumentumokat készít. 
  x 

Kapcsolatot tart a médiával.   x 
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Sajtó- és médiahirdetéseket fogalmaz, 

jelentet meg. 
  x 

Sajtótájékoztatót szervez.   x 

Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz.   x 

Cégről, termékről, szolgáltatásról 

prezentációs anyagot készít. 
  x 

Korszerű multimédiás eszközöket 

használ. 
  x 

Munkája során betartja a 

környezettudatosság szempontjait. 
  x 

Számítógépes munkakörnyezetben 

végzett tevékenysége során betartja a 

munka-, baleset- és egészségvédelmi 

szabályokat. 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A rendezvények, munkaprogramok 

fajtái 
x   

A rendezvényszervezés folyamata, 

teendői, dokumentumai 
x x 

Szervezeten belüli rendezvények 

jellemzői 
x   

Külső szakmai rendezvények 

sajátosságai 
x   

Rendezvények, programok 

forgatókönyve 
x x 

Rendezvények, programok előkészítése x x 

A rendezvényszervezés technikai és 

szemléltető eszközei, 

mellékszolgáltatásai 

x x 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási 

ismeretek 
x x 

Rendezvények, programok 

utómunkálatai 
x x 

A programszervezés fázisai, 

dokumentumai 
x x 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései x x 

A PR szerepe a gazdasági életben x   

A PR célja, feladata a 

reklámajándékozással 
x   

A PR célja, feladata a sajtóval való 

kapcsolattartásban 
x   

A reklám funkciói x   

A vállalati arculat elemei x   

A cég bemutatásának módjai x x 

Prezentációs anyagok cégről, 

termékről, szolgáltatásról 
x x 

Internethálózat, keresőprogramok   x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
  x 

A képernyős munkahelyek 

egészségügyi kockázatai 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Ügyviteli szoftverek kezelése x x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott 

szöveg megértése 
x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x   

Szakmai nyelvű íráskészség, 

fogalmazás 
x x 

Íráskészség a gépi írástechnika 

magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség   x 

Önállóság x x 

Terhelhetőség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x x 

Konfliktusmegoldó készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

Áttekintő képesség   x 

Eredményorientáltság   x 
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31. Rendezvény- és programszervezés tantárgy 67 óra/72 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezéstantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák az 

alapvető rendezvény- és programszervezési, valamint konferenciaprotokoll ismereteket. 

Ismerjék meg és legyenek tisztában a rendezvény- és programszervezéshez szükséges 

forgatókönyv és egyéb dokumentumok készítésével, tudjanak költséget tervezni, legyenek 

jártasak a rendezvény utómunkálataiban is. 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

 

31.3. Témakörök 

31.3.1. Rendezvény- és programszervezési ismeretek  
31.3.2. A rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában 

A rendezvény- és programszervezés alapfogalmai, alapelvei  

A rendezvény- és programszervezés folyamata, teendői 

A rendezvények, programok fajtái és sajátosságaik (üzleti, tudományos, társadalmi, 

politikai, állami, kulturális rendezvények) 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek 

A marketing és piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás 

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a rendezvény- és programszervezés során 

 

31.3.3. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények    

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények 

Szervezeten belüli rendezvények, programok típusai 

Ünnepség, tárgyalás, értekezlet megszervezésének folyamata, teendői, dokumentumai 

Külső protokolláris és szakmai rendezvények, programok típusai 

A vezető szakmai programjainak előkészítése 

A vezető hivatalos útjának előkészítése  

Protokollesemény, tanulmányút szervezésének folyamata, teendői, dokumentumai 

 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

31.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

31.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x x   

3. kiselőadás x       

4. szemléltetés   x   projektor, kivetítő 

5. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

6. önálló tanulói munka x       
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7. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

8. kooperatív tanulás   x     

9. szerepjáték   x     

31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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     

4..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

  x     

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

  x     

 

31.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

32. Rendezvény- és programszervezés gyakorlata tantárgy 155 óra/155 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezés gyakorlata oktatásának célja, hogy a tanulók 

legyenek képesek a különböző rendezvények és programok megszervezésében 

közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. 

Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, lebonyolításához, 

kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Legyenek képesek a forgatókönyv, a 

lebonyolítási ütemterv és a rendezvényhez kapcsolódó egyéb dokumentumok önálló 

elkészítésére, valamint a rendezvény, program értékelésére, a tapasztalatok összegzésére. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

10072-16 Rendezvény- és programszervezés modul Rendezvény- és programszervezés 

elméleti tantárgya 

 

32.3. Témakörök 

32.3.1. Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői   

Rendezvények forgatókönyv 

Lebonyolítási rend  

Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdet) 

Szerződések előkészítése, kötése 

Meghívó 

Sajtómappa 

 

32.3.2. Forgatókönyv-készítés Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései 

Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet) 

A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai 

Rangsorolás, rangsorolási feladatok 

Ültetési rend (francia, angol rendszer) 
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Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültető kártya, asztali névtálba, 

tabló, térkép, menükártya) 

Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken 

Protokoll események eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, 

névtábla, eligazító kártya, étkezési kupon) 

Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák 

Ajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepe, jellemzői 

A rendezvény, program utómunkálatai 

Vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, programterv összeállítása 

Protokoll-adatbázis 

Ügyfél-adatbázis 

Internethálózat, keresőprogramok 

Komplex forgatókönyvek készítése 

 

32.3.3. Sajtótájékoztató szervezése  
32.3.4. Kapcsolattartás a médiával 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései 

Sajtómappa tartalma, készítése 

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása 

 

32.3.5. Költségkalkuláció  
32.3.6. Projektköltségvetés fogalma 

A projektköltségvetés elemei 

A projektköltségvetés összeállítása 

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása  

Költségkalkuláció készítése programokhoz 

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja 

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok 

A számlakiegyenlítés módjai 

 

32.3.7. Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben  

                  A PR szerepe a rendezvényszervezés előkészítésében, lebonyolításakor 

A PR célja, feladata a reklámajándékozással 

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban 

A vállalati arculat elemei 

A reklám funkciói a rendezvényszervezés során 

A cég bemutatásának módjai 

Céges arculatelemek 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról 

 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógép-terem, taniroda 

 

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  egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés   x     

2. szemléltetés   x   projektor, kivetítő 
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3. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. prezentáció x x   projektor, kivetítő 

32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x     

2.4. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x     

3.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

3.3. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
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     

4..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

32.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

12085-16 azonosító számú 

Titkári ügyintézési gyakorlat 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12085-16 azonosító számú Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tervezi a saját munkáját, szervezi a 

hatáskörébe tartozó 

munkafolyamatokat és vezetője 

időbeosztását 

x x 

Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az 

ügyfeleket, partnereket; kezeli az 

ügyfél- és partnerlistát 

x x 

Vezeti az irodai munka 

alapdokumentumait 
x x 

Jegyzőkönyv-vezetési teendőket lát el x x 

Irat- és dokumentumkezelési 

feladatokat végez (hagyományosan és 

elektronikusan) 

x x 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás 

írásbeli dokumentumait 
x x 

Irodatechnikai, információs és 

kommunikációs eszközöket kezel; 

javaslatot tesz az iroda tárgyi 

feltételeinek alakítására.  

x x 

Gazdálkodik az irodai készletekkel, 

reprezentációval 
x x 

Nyilvántartást végez különböző 

területen. 
x x 

Javaslatot tesz a szervezet 

tevékenységéhez kapcsolódó anyagok 

és eszközök beszerzésére 

x x 

Nyilvántartja a szervezetnél 

használatos nyomtatványokat, 

szervezeti utasításokat 

  x 

Intézi az újságok, szakmai kiadványok 

megrendelésével kapcsolatos 

feladatokat 

  x 

Figyelemmel kíséri a munkájához 

kapcsolódó jogszabályok változásait 
  x 

Információs tájékoztató anyagokat 

készít 
  x 

Információkat kér és továbbít a 

munkatársak számára 
  x 

Előkészíti az álláshirdetést, a 

munkaerő-felvétel dokumentumait 
x x 
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A munkaviszonnyal összefüggő 

iratokat készít, vezet (munkaerő-

felvétel, munkaerő-leszerelés, 

munkaszerződés, kollektív szerződés, 

szabadságterv) 

x x 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat 

végez 
x x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, 

az adatvédelem előírásait 
x x 

Számítógépes ügyviteli 

programcsomagot használ 

(dokumentumkezelésre, iktatásra, 

költségek, határidők, készletek, tárgyi 

eszközök nyilvántartására, számlázásra, 

házipénztár kezelésére, ügyféllisták 

kezelésére, névjegykártya-készítéshez, 

boríték- és címkekészítéshez stb.). 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás, 

naptárfunkciók  
x   

A szűrőfeladatok szabályai x   

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; 

ügyféladatbázis működtetése  
x x 

A jegyzőkönyvek fajtái, funkciója; a 

jegyzőkönyvek szerkesztése (teljes, 

kivonatos) 

x x 

A jegyzőkönyv-vezetéssel összefüggő 

teendők (előkészületek, beszédrögzítés, 

-jegyzés, kivonatolás, stilizálás, 

szerkesztés, utómunkálatok) 

x x 

Irat- és dokumentumkezelés szervezete, 

szabályozása, folyamata, teendői (az 

irat érkezésétől/keletkezésétől a 

selejtezésig, tárolásig) 

x x 

Szervezeti dokumentumok, 

nyomtatványok, bizonylatok kiállítása, 

kezelése 

  x 

Adat- és információ-felhasználás 

szabályai, adatvédelem 
x x 

Irodatechnikai, információs és 

kommunikációs eszközök az irodai 

munkafolyamatokban 

x x 

Ergonómiai és környezetvédelmi 

szempontok az irodában 
x x 

Irodai készleteket, reprezentációs 

eszközöket kezel 
x x 

Nyilvántartási teendők (eszköz, 

munkaidő, továbbképzések, szabadság, 

nyomtatványok, kiadványok, juttatások 

stb.) 

x x 

E-ügyintézés, e-közigazgatás x x 
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A munkaerő-gazdálkodás 

(álláshirdetések, munkaerő-felvétel, 

interjúk előkészítése, munkaügyi 

dokumentumok szerkesztése) 

x x 

Projektismeretek  x   

A vezetés, irányítás elemei (motiváció, 

döntés, problémamegoldás, 

időmenedzselés, konfliktuskezelés, 

ellenőrzés, értékelés) 

x   

A személyiségfejlesztés lehetőségei a 

titkári munkakörben 

(személyiségtípusok, önismeret, 

önértékelés, önfejlesztés, 

önmenedzselés); karriertervezés  

x   

Titkári munkaköri elvárások, 

álláskeresési technikák  
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Írásmunkák készítése, önálló 

gondolatok megfogalmazása 
  x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott 

szöveg megértése; beszédkészség 
x x 

Jegyzőkönyv-vezetés (kivonatolás)    x 

Számítógépes és ügyviteli 

programcsomag kezelése 
  x 

Íráskészség a gépi írástechnika 

magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság   x 

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség (nyelvhelyesség)   x 

Kommunikációs rugalmasság x   

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x 

Tervezés x x 

Áttekintő képesség x x 
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33. Titkári ügyintézés tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

titkári munkakör tevékenységformáit, amely képet ad a munkahelyi irodaiteendőkről, 

szervezési feladatokról, az irodai környezetről, tárgyi, személyi feltételekről, az ott zajló 

munkafolyamatokról. A tanulók e körben megismerhetik az idő- és készletgazdálkodás 

teendőit, reprezentációval és ajándékozással, ügyfél-kapcsolatok, információk, adatok stb. 

kezelésével együtt járó és egyéb nyilvántartásokat, a vezetés-szervezés elemeit, valamint a 

személyiségfejlesztés lehetőségeit a titkári munkaköri elvárások ismeretében. Betekintést 

nyerhetnek a munkaerő-gazdálkodás egyes elemeibe, pályázatok, projektek készítésének 

folyamatába.  

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

 

33.3. Témakörök 

33.3.1. Munkaszervezés az irodában 36 óra/36 óra 

Az iroda fogalma, fajtái 

A különböző irodatípusok funkciói 

Az iroda berendezései, tárgyi feltételei – modern elrendezések 

Az irodai munkatér kialakítása 

Az irodai környezet munkára, személyre gyakorolt hatásai; a jó közérzet feltételei 

Modern irodák, változó irodaszemlélet: papír nélküli, környezettudatos, zöld iroda, 

intelligens iroda, homeoffice, shareddesk, hot desk stb. 

Office-központok fogalma; előnyei, hátrányai 

Online irodák (távmunka), virtuális munkaközösségek fogalma; előnyei, hátrányai 

Eszközök a munka szolgálatában: informatikai, kommunikációs, irodatechnikai 

(ügyviteli); funkcióik; elhelyezésük az irodában 

Online-eszközök az irodai kapcsolattartásra: blog, közösségi oldalak, weboldalak,  

e-mail, skype – használatuk, alkalmazásuk szervezeti célokra 

Irodai munkaterhelés, egészségvédelem (pl. fény, zaj, klíma, színek, illatok, tér, 

formák, kényelem, pszichés terhelés, stresszforrások és feloldásuk stb.)  

Munkavédelem az irodában: a képernyős munkahelyek kialakításának minimális 

egészségügyi és biztonságos feltételei; előírásai 

Hagyományos és modern (digitális alapú) munkafeladatok az irodában 

Az irodai munkaszervezés alapelvei, követelményei hagyományos és digitális 

munkafolyamatokban 

Rend, rendszer, rendezettség az irodában 

A személyes munkaszervezés alapelvei 

 

33.3.2. Titkári feladatok 36 óra/36 óra 

A titkár, titkárság helye, funkciója a szervezeti hierarchiában 

Titkári funkciók: személyi, szervezeti 

Titkári munkakörök (foglalkozások) 

Titkári munkaköri elvárások; titkári etikai kódex 

Postázási feladatok 

Iroda- és munkaszervezési teendők a titkári munkában 

Kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása a titkári munkában 

Telefonos kapcsolattartás; illemszabályai 

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése 



 

623 
 

Szűrőfeladatok: személyes, telefonos, írásos, elektronikus megkeresés 

vonatkozásában 

Vendégfogadás, vendéglátás az irodában 

Programok, rendezvények, utazások szervezése 

Pályázatfigyelés; projektfeladatok 

Humánerőforrás-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk 

előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése) 

Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, frissítése 

Irodai gazdálkodás (irodaszerek készletezése, házipénztár-kezelés, reprezentációs 

keret kezelése stb.) 

Bélyegzők kezelése 

Ügyintézés hagyományos, személyes megjelenéssel, telefonon, levélváltással és e-

csatornán  

Jogszabálykövetés, jogszabálykeresés 

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, 

önismeret, önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés  

Álláskeresési technikák titkári munkakörben 

 

33.3.3. Információs folyamatok az irodában 28 óra/28 óra 

Információs folyamatok: információ keletkezése, feldolgozása  funkciója, tárolás, 

továbbítás 

Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei 

Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái 

A dokumentumok előállításának módjai 

Irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei 

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban 

Az irattár, levéltár fogalma 

Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása 

Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei 

A papíralapú és digitális irattárolás biztonsági védelme 

A selejtezés (papíralapú, digitális), az eljárás folyamata, dokumentálása 

Az iratkezelés és –tárolás dokumentumai 

 

33.3.4. Adat- és információvédelem az irodában 10 óra/10 óra 

Adat és információ fogalma 

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása 

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük 

A személyes adatok védelme 

A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai  

Közérdekű adatok közzétételének szabályai 

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, 

adatvédelmi felelős, adatkezelők) 

A szervezeti adatkezelés szabályozása 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei 

Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei 

 

33.3.5. Időgazdálkodás 12 óra/12 óra 

Az idő fogalma, jellemzői 

Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői, személyes időmenedzsment, munkaidő, 

pihenőidő, aktív, értékteremtő idő, elpazarolt idő stb. 

Az időgazdálkodás alapelvei 

Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, rendszer 

hiánya, cél hiánya, motiváció hiánya, fáradság stb. 
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Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, időrabló tényezők 

leépítése, hatékony munkastílus kialakítása, kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, 

hatékony munkaszervezés, munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, 

fegyelem, pluszidők kihasználása, energiaszint növelése, jutalmazás stb.  

A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei 

Időtényezők a titkári munkában 

Időgazdálkodás-munkaszervezés a titkári munkakörben 

- személyes időmenedzsment:  

 munkafeladatok minősítése (fontos, sürgős elvek mentén), 

 prioritások felállítása, 

 checklisták készítése, 

 időterv készítése, 

 hatékony munkaszervezés: kié a munka? 

 végrehajtás – rugalmasság, 

 határidő-nyilvántartás. 

- vezető-titkár idejének, munkafeladatainak összehangolása 

- ügyfelek idejével való gazdálkodás. 

 

33.3.6. Vezetési és projektismeretek 12 óra/12 óra 

A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása 

Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés. 

Vezetési stílusok 

Szervezeti formák, szervezeti kultúra 

Projekt fogalma, típusai, csoportosítása 

A projekt folyamata: koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtás-

megvalósítás, ellenőrzés 

A projektben részt vevők: projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív 

tagok – feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; 

külső, belső érdekcsoportok) 

 

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem, taniroda 

 

33.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

33.5.1. 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. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x     

4. vita   x     

5. helyzetelemzés   x     

6. kiselőadás x x     

7. prezentáció x x   projektor 

8. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

9. 
célzott tartalmú 

információkeresés 
      

internet-elérési 

lehetőség 
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33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x   x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x   x   

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x   

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   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   x   

3.4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

    x   

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

    x   
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4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
    x   

4..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
    x   

4.5. Csoportos versenyjáték     x   

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

33.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

34. Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy 258 óra/ 227 óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

Megjegyzés: A +óra a 11. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy gyakorlására, 

elmélyítésére szolgál. 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a megszerzett 

titkári ismeretek és titkári ügyintézés elméleti ismereteire alapozva gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek az irodában – és a titkári munkakörben – végzendő 

tevékenységekről a döntés-előkészítő szakasztól kezdődően a tervezési, lebonyolítási, 

ellenőrzési folyamatokon át az ezeket kísérő nyilvántartásokig, dokumentumkezelési,  

-tárolási teendőkig. Mindeközben a tanulóknak módjuk van konkrét feladatokat végezni: 

pl. adatbázisok, jegyzőkönyvek, nyilvántartások, irat- és dokumentumkezelés, 

készletgazdálkodás, projektek, IKT-eszközök, munkaerő-gazdálkodás és egyéb 

dokumentumok készítése stb. körében tanirodai keretek között.  

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

12085-06 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul Titkári ügyintézés elméleti 

tantárgya 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

 

34.3. Témakörök 

34.3.1. Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek  
34.3.2. A jegyzőkönyv-vezetési munka jellege, tartalma 

A jegyzőkönyv fogalma, tartalmi jellemzői 

A jegyzőkönyvek készítésének alkalmai 

A jegyzőkönyvek típusai: megállapodás/határozati; teljes/szó szerinti, 

kivonatos/rövidített jegyzőkönyvek 

Technikai eszközök a jegyzőkönyvvezető szolgálatában 

Elvárások a jegyzőkönyvvezetővel szemben 

Előkészületek a jegyzőkönyvek vezetésére: 

- egyeztetés a jegyzőkönyv felvételének eseményéről, körülményeiről, 
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- információk gyűjtése az eseménnyel kapcsolatban, 

- a jegyzés körülményeinek előkészítése (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek) 

- a jegyzéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése, 

- személyek, adatok előzetes azonosítása, ezek dokumentálása (regisztráció), 

- a résztvevők informálása az adatjegyzéssel, -rögzítéssel kapcsolatosan, 

- a résztvevők (meghallgatottak) előzetes tájékoztatása az adatjegyzéssel 

összefüggésben, 

- iratok, dokumentumok begyűjtése, regisztrálása, másolása, tárolása az eseményen 

való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatosan, 

- az eseményen használatos dokumentumokról, tárgyi eszközökről jegyzék, 

nyilvántartás készítése, 

- a begyűjtött dokumentumok, tárgyi eszközök visszaszolgáltatása, ennek 

dokumentálása, 

- az esetleges zavaró tényezők elhárítása, vezetők, résztvevők tájékoztatása, 

- bizalmas, titkos adatok kezelése, 

- az esemény fókuszának meghatározása a vezetővel egyetértésben, 

- résztvevők regisztrálása, 

- a jegyzéshez legoptimálisabb hely kiválasztása, elhelyezkedés stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése folyamán: 

- az esemény folyamatos követése, 

- az elhangzottak jegyzése, rögzítése, 

- nevek, számok, adatok stb. pontosítása, 

- az eseményt befolyásoló körülmények (taps, nevetés, fütty, kivonulás stb.) 

feljegyzése, rögzítése, 

- zavaró körülmények elhárítása stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése után: 

- az eseményen rögzített, jegyzett történések, adatok ellenőrzése, pontosítása 

- az eseményen használt – a rögzítést, jegyzést meghatározó – dokumentumok, 

tárgyi eszközök átvétele, dokumentálása, 

- a jegyzőkönyv elkészítése, megszerkesztése 

- jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, 

- a jegyzőkönyvből feljegyzés készítése az érintettek számára, 

- a jegyzőkönyv és/vagy kapcsolódó dokumentumok eljuttatása az érintettekhez, 

- a jegyzőkönyvek átadásának dokumentálása stb. 

Jegyzőkönyvek, kapcsolódó dokumentumok kezelése, tárolása 

Előírások, szabályok, utasítások betartása a jegyzőkönyvvezetéshez kapcsolódóan 

 

34.3.3. Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok  

               A jegyzőkönyvek tartalmi, nyelvi-stiláris és formai követelményei 

Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok: nyelvhelyesség, helyesírás, címadás, 

lényegkiemelés, kulcsszó- és tételmondat-keresés, téma-meghatározás, tömörítés, 

fésülés, stilizálás, áthidaló kifejezések alkalmazása 

Gyorsírásos rövidítések alkotása 

Adatjegyzés sajátosságai gyorsírással (nevek, címek, számok stb.) 

Jegyzőkönyvrészletek gyorsírással történő jegyzése, áttétele, megszerkesztése 

Jegyzőkönyvrészletek jegyzése, rögzítése hanganyagról 

 

34.3.4. Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok  

 

A jegyzőkönyv-vezetési ismeretek alapján teljes körű jegyzőkönyv-vezetési feladatok 

végzése:  

- előkészített jegyzőkönyvi anyag diktálása és jegyzése, rögzítése 

- szimulált esemény történéseinek jegyzése, rögzítése 

- látogatás konkrét eseményen – az elhangzottak jegyzése, rögzítése 
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Hanghordozón rögzített szöveg jegyzése, rögzítése 

A feliratozás mint egyidejű beszédrögzítés fogalma, tevékenységtartalma 

Jegyzőkönyvi részletek stilizálása, fésülése; kivonatolás gyakorlatai 

 

34.3.5. Jegyzőkönyv készítésének gyakorlata  

 

A jegyzőkönyv tartalma, formai-alaki megjelenése 

A jegyzőkönyv felépítése, részei 

Komplex jegyzőkönyv-készítési gyakorlatok: 

- a jegyzőkönyv tartalmi típusainak megfelelően: kihallgatásról, helyszíni 

szemléről, értekezletről, eseményről, megállapodásról, határozatokról stb. 

- a beszédrögzítés módjának megfelelően: diktálás után, sztenogramból, 

rögzített hanganyagról, 

- a jegyzőkönyvi formának megfelelően: egyedileg szerkesztett forma – a 

közéleti és hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően, nyomtatványok 

kitöltésével 

 

34.3.6. Irodai munkafolyamatok gyakorlata  
34.3.7. Titkári, irodai munkafeladatok készítése az elméleti ismeretek birtokában – 

tanirodai keretek között: 

- nyelvhasználati, kommunikációs gyakorlatok, 

- információkeresés, -feldolgozás, internethasználat célzottan, 

- kapcsolatok szimulálása, szerep- és szituációs megfelelés, 

- konfliktushelyzetek kezelése, 

- részvétel vitában, tárgyalási szituációban, 

- gyakorlatok az üzleti protokoll köréből, 

- marketingkommunikációs gyakorlatok, 

- reklámanyag készítése, 

- munkaszervezés köréből, pl. irodai tér kialakításának tervezése, irodai 

látogatások,  

- titkári munkaköri leírások elemzése, készítése, álláshirdetés készítése, riport 

készítése, 

- gyakorlatok az időgazdálkodás körében: munkaidőfénykép készítése, időterv 

készítése, változásterv készítése, 

- demonstrációs dokumentumok készítése: névtábla, feliratok, útmutatók, 

térképek stb. 

- pályázatok keresése, pályázati dokumentumok készítése, nyomtatványainak 

kitöltése, projektfeladatok, 

- jogszabálykeresés, 

- keresés névjegyzékben, listában, regisztrációs listában, 

- készletgazdálkodási feladatok, 

- postázási feladatok, 

- leltári dokumentumok vezetése, 

- selejtezés, 

- irattárolás, 

- IKT-eszközök használata stb. 

 

34.3.8. Nyilvántartások gyakorlata  

 

Titkári, irodai munkafeladatok – nyilvántartást igénylő – dokumentumainak készítése 

az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai keretek között: 

- listák, jegyzékek, jelenléti ívek, regisztrációk készítése irodai alkalmazásokkal, 
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- a titkári, irodai munkatevékenység körébe tartozó nyilvántartások készítése 

különböző tartalmakban, 

- papíralapú nyomtatványok kitöltése kézzel, számítógéppel, 

- digitális nyilvántartási nyomtatvány keresése, letöltése, kitöltése számítógéppel 

- online nyomtatványok funkciója, kezelési módja 

Pénzügyi bizonylatok, egyéb formanyomtatványok, űrlapok kiállítása 

Az adat- és információkezelésre vonatkozó adatvédelmi előírások ismerete és betartása 

 

34.3.9. Dokumentumkezelési gyakorlat  

A titkári, irodai munkafeladatok körében keletkezett iratok, dokumentumok 

kezelésének gyakorlata egy rendelkezésre álló dokumentumkezelési (ügyviteli) 

szoftver alkalmazásával: 

- a program funkciói,  

- kezelésének, használatának megismerése, 

- a dokumentumkezelés folyamatelemeinek gyakorlása a szoftver kínálta 

lehetőségek alapján 

 

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

34.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

34.5.1. 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. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

projektor, 

nyomtatványok, 

űrlapok 

3. információkeresés x     
internet-elérési 

lehetőség 

4. kiselőadás   x     

5. prezentáció   x   projektor 

6. helyzetgyakorlat   x     

7. önálló munka x     
nyomtatványok, 

űrlapok 

8. házi feladat x     
elektronikus 

kapcsolattartás (email) 

9. projektfeladat x x   

projektor, 

dokumentumkezelő 

(ügyviteli) szoftver 

10. eszközhasználat x     IKT-eszközök 

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 
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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       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x 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 x     

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     
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4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x       

5.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x x     

5.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x x     

 

34.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

A 

11554-16 azonosító számú 

Irodai szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 
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szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11554-16 azonosító számú Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

Ir
o
d
ai

 s
za

k
m

ai
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

FELADATOK 

Irodai titkári írásbeli és szóbeli 

kommunikációs feladatokat lát el 

idegen nyelven. 

x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső 

iratokat készít idegen nyelven. 
x 

Fogadja és továbbítja a 

telefonüzeneteket idegen nyelven. 
x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos 

beadványokat készít idegen nyelven. 
x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el 

idegen nyelven. 
x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit 

idegen nyelven. 
x 

Rendezvényeken hostess feladatokat 

végez idegen nyelven. 
x 

Rendezvények, programok 

szervezésekor írásban, szóban és 

telefonon kommunikál idegen nyelven. 

x 

Fejleszti az idegen nyelvű 

beszédkészségét. 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A választott idegen nyelv 

nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai 

a szóbeli és írásbeli kommunikációban 

x 

Idegen nyelv használata hivatalban, 

irodában, rendezvényeken 
x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 

x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek 

nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 

x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek 

nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 

x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás 

szabályai 
x 

A munkaviszony létesítésével 

kapcsolatos legfontosabb iratok 
x 
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Alapvető munkajogi szabályok 

(munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 

x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés 

egészségügyi kockázatai 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Idegen nyelvű olvasott és hallott 

szakmai szöveg megértése 
x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 

Íráskészség a gépi írástechnika 

magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 
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35. Irodai szakmai idegen nyelv tantárgy 93 óra/165 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

35.3. Témakörök 

35.3.1. Idegen nyelv használata az irodában  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban   

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.) 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven 

Pénzügyi alapfogalmak 

 

35.3.2. Kapcsolattartás hivatalos szervekkel idegen nyelven   
35.3.3. A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.) 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai 

 

35.3.4. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon  
35.3.5. Idegen nyelv használata rendezvényeken 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése 

A hatékony kommunikáció feltételei 

Rendezvények hivatali protokollja 

Host-ok és hostessek feladatai 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

35.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

4. megbeszélés     x   

5. projektmunka   x   projektor, kivetítő 

6. kooperatív tanulás   x     

7. szituáció, szerepjáték   x     

8. házi feladat     x 
elektronikus 

kapcsolattartás (email) 

9. önálló tanulói munka x       

10. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x x   internetes elérhetőség 

35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

  x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
  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   

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       
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2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

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     

 

35.6. 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 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban modul 

Gépírás gyakorlata tantárgy, valamint a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

11807-16 Kommunikáció az ügyfélszolgálatban modul 

Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy, valamint 

Kommunikációs formák tartalmi, formai jegyeinek azonosítása a mindennapi 

munkavégzés során és az ügyfélkapcsolatokban (non-verbális, szóbeli, írásbeli, 

telefonos, elektronikus). 

Kérdéstípusok gyakorlása. 

Asszertív kommunikáció a belső és külső ügyfelekkel. 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

 

 

Fejlesztendő készségek 

Szakmai nyelvi beszédkészség 

Köznyelvi beszédkészség 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

Értő figyelem 
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Prezentációs készség 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

11808-16 Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű modul 

Ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy keretében 

Ügyféltípusok beazonosítása a mindennapi ügyfélkapcsolat során 

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása. 

Konfliktuskezelési technikák megfigyelése, hatékony módszerek alkalmazása. 

Ügyfelek elégedettségét befolyásoló tényezők azonosítása az ügyfélkapcsolati 

munkában. 

Panaszkezelés gyakorlata. 

Gyakorlatban a gazdálkodó szerveznél használt levelezési formák, azok tartalmi és 

formai követelményei. 

 

Fejlesztendő készségek 

Ügyfélközpontúság 

Proaktivitás 

Problémaérzékeny ügyfélkezelés 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy keretében 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat az 

ügyfélszolgálati, titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok 

készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 

Gépírási, dokumentumszerkesztési és informatikai ismereteik birtokában hibátlan 

adatbevitellel készítsenek esztétikus kivitelezésű hivatalos iratokat, leveleket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 
A tanulók az irodai munkatevékenységek között készségszinten – önállóan és 

kreatívan – tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázat- 

és adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket.  

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 
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A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját bármilyen adathordozóról történő vagy diktálás utáni íráshoz, 

korrektúrázáshoz. 

Legyenek képesek – a munkahelyi vezető irányításával – különböző tartalmú iratok, 

levelek írására – törekedve a tanult irat- és levélforma betartására. 

Gépírási, levélkészítési tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi 

eszközöket, a szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős 

munkavégzéshez szükséges optimális körülményeket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési, 

prezentáció-készítési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat hibátlanul, 

esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint készítsék el. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

Gyorsírás gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók használják gyorsírástudásukat a szakmai vezető vagy ügyfelek, munkatársak 

üzeneteinek, adatoknak, illetőleg a munkahelyi megbeszéléseken, értekezleteken 

elhangzottaknak a rögzítésére. A sztenogramból képesek legyenek áttételt készíteni és 

a dokumentumot megszerkeszteni. 

 

Fejlesztendő készségek 

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag/perc) 

Áttételkészítés 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat 

Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés/perc)  

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése 

 

12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul 

Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy keretében 

Képesek legyenek a tanulóka dokumentumok típusait azonosítani, fontosságuk között 

különbséget tenni, felismerni és ennek megfelelően a leggondosabban eljárni az iratok, 

levelek, jegyzőkönyvek gépelésekor, szerkesztésekor – betartva a szakmai vezető 

utasításait. 

Kapcsolódjanak be a munkahelyi rendezvényekbe, aktívan vegyenek részt a 

programok, megbeszélések, értekezletek előkészítésében, lebonyolításában, 

utómunkálatok elvégzésében.  

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó ügy- és iratkezelési, ügyfél- és 

vendégfogadási operatív feladatok végzését, egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 
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Fejlesztendő készségek 

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; beszédkészség 

Jegyzőkönyv gépelése, szerkesztése 

Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
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Jogi ismeretek tantárgy  31 óra* 

*12. évfolyamon   

 

 

 

     1.1.  A tantárgy tanításának célja 

              A Jogi ismeretek tantárgy elméleti oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerkedjenek és tisztában legyenek azokkal a jogi alapismeretekkel, jogi alapfogalmakkal, 

amelyekkel a mindennapi életben és a munkavállalásuk során találkoznak. Ismerjék az 

Alaptörvényt, a  jogalkotás alapjait, a jogszabályi hierarchiát, a magyar közjogi és 

önkormányzati rendszer felépítését, munkáját. Legyenek tisztában a közigazgatási eljárással, a 

munkajog és a gazdasági jog alapvető jellemzőivel, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségekkel. 

 

 

     1.2.  Témakörök 

              1.2.1.  Magyar közjogi és önkormányzati rendszer  7 óra                                                  

                           A közjogi méltóságok tisztségei 

                           Önkormányzatok típusai 

                           Önkormányzatok feladat- és hatáskörei 

 

               1.2.2.  Polgári jog tárgya és tartalma                                                            7 óra  

                            Polgári jogi jogviszony 

                            Polgári jog alapelvei, rendszere 

                            Jogképesség 

                            Cselekvőképesség és cselekvőképtelenség 

 

               1.2.3.  Szerződéskötés    8 óra                                                                                                

                            Előszerződés  

                            Szerződéskötés alapelvei, fajtái, érvényessége, hatályossága, szabályai, meg- 

                            szűnése, elévülése 

                            Szerződések alaki és formai követelményei 

                            Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

               1.2.4.   Munka Törvénykönyve         9 óra                                                                           

                            A törvény célja és hatálya 

                            Legfontosabb rendelkezések 

                            Kollektív szerződés 

                            Érdekképviseleti szervezetek 

 

 

      1.3.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

               Tanterem 

 

 

 

 1.4.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

              (ajánlás)    
 

 

                1.4.1.  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  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita   x     

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. kiselőadás x     projektor, kivetítő 

7. házi feladat     x 
elektronikus kapcsolat 

(email) 

 

 

 

 

                1.4.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 
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3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

    x   

 

1.5.  A tantárgy értékelésének módja 

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti     

        értékeléssel. 

 

 

Szakmai idegen nyelv tantárgy 67 óra* 

*11. és 12. évfolyamon 

 

     A tantárgy tanításának célja:  

Szakmai idegen nyelv tanításának célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsajátítása, amely 

alkalmassá teszi a hallgatókat külföldi ügyfelekkel a szakmai kommunikációra, levelek 

magyarra fordítására és önálló idegen nyelvű levelek fogalmazására. 

Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, 

hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására. Ismerkedjenek meg a 

hallgatók a gazdasági, ügyviteli élet szókincsével, nyelvhasználatával. 

 

17.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

17.8. Témakörök 

 

17.8.1. Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken 34 óra 

Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása. 

A nyelvi alapkészség megszilárdítása, kommunikációs készség kialakítása.  

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása.  

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei. 

Olvasás, és beszédkészség fejlesztése.  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai. 

 

17.8.2. Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven  

  33 óra 

Ismerkedés, bemutatkozás idegen nyelven. 
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Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja.  

Üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvényszervezéssel összefüggő dokumentumok. 

Álláshirdetések, állásinterjúk idegen nyelven. 

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően. 

Íráskészség feladatok – motivációs levél írása. 

Telekommunikációs eszközök.  

Telefonbeszélgetések szabályai. 

Telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái. 

Hivatalos levelek fajtái. 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Szerződések fordítása idegen nyelven. 

Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven. 

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A szervezet bemutatásának módjai. 

 

17.9. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

17.10. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.10.1. 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 
csopor

t 
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 - 

 

 

 

 

17.10.2. 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 versenyjáték  x  - 

 

17.11. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

17.11.1. Komple

x irodai gyakorlat tantárgy 31 óra* 

*12. évfolyamon 
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17.11.2. A komplex irodai gyakorlat célja: 

A tanulónak megszerzett gazdasági ismeretei, levelezési, titkári ismeretei (vállalkozói 

ismeretei) bővüljenek, továbbá az irodai titkár szakképesítéshez illeszkedve erősítse a 

gyakorlatorientált képzést. Egyúttal a tanuló rendelkezzék társadalmi, személyi, szociális, 

technikai felkészültséggel, így alkalmassá válik egy vállalkozás komplex gazdasági, ügyviteli 

munkafolyamatainak elvégzésére. 

 

A szövegszerkesztésben szerzett ismereteit bővítse az ügyfelekkel kapcsolatos szóbeli és 

írásbeli szakmai kommunikációs ismeretekkel. 

Alapvető informatikai és számítástechnikai ismereteit egészítse ki telekommunikációs 

adatátviteli ismeretekkel. 

A munkajogi ismereteit bővítse a személyügyi, munkaügyi feladatokkal. 

A számítástechnikai alkalmazás tantárgy keretében tanult programok és szoftverek segítségével 

végezze el az ügyviteli és gazdasági munkaterületekhez kapcsolódó feladatokat. 

  

17.11.3. Titkársági ismereteivel 

- az ügyfélfogadás hétköznapi és protokoll szabályait a munkája során alkalmazni,  

- önállóan végezni a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, levelekkel kapcsolatos 

feladatokat, gondoskodni nyilvántartásukról, ellenőrzésükről, megőrzésükről,  

- alkalmazni azokat a segédeszközöket, amelyek az ügyfelek, a partnerek gyors, pontos 

ügyintézést segítik elő, 

- előírt formai és tartalmi követelményekkel hagyományos és elektronikus iratokat 

készíteni, gyorsírással jegyzetet készíteni. 

- Értekezletekről, megbeszélésekről rövid jegyzőkönyvet készíteni gyorsírással. 

- Üzleti levelet önállóan megfogalmazni és előírt formában elkészíteni. 

 

17.11.4. Személyügyi és munkaügyi ismereteivel 

- munkaszerződést készíteni, 

- pályázati kiírást készíteni, 

- egyszerű esetekben pályázatokat értékelni, 

- munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jogszabályokat alkalmazni, 

- tájékozódni a munkavállaló és a munkáltató jogaiban, kötelességeiben, a munkavállalói 

érdekképviselet szervezeteiben, 

- felismerni a jövedelem elmeit, és elvégezni a jövedelemmel kapcsolatos számításokat. 

 

18. Témakörök: 

 

18.1.1. Általános tudnivalók        

Az irodai gyakorlat célja, az irodai tevékenység jellege, követelményei 

Az irodai gyakorlat rendje 

Tanirodai részlegek, főbb feladataik 

 

Az alkalmazott számítógépes programok, iktatóprogramok bemutatása 

Ügyviteli szoftver bemutatása 

 

5.1.2.Titkárság, ügyfélfogadás      

Az ügyfelek fogadása, informálása, 

A bizonylatok kezelése, nyilvántartása, igénylése 

Létszámnyilvántartás 

A különféle leíró munkák végzése 

A telefon és kezelése, ügyintézése 
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Másolások 

Különféle titkári teendők ellátása 

Különféle levél-, iratfajták készítése 

Általános használt okmányok ügyintézésének teendői 

Postai küldemények érkeztetése, iktatása iktatóprogram segítségével, postázása 

Az iratok csoportosítása, tárolás, visszakeresése 

Ügyviteli szoftver alkalmazása 

 

5.1. 3. Személyügy, munkaügy        

Munkaviszony változásaival összefüggő feladatok végzése, munkaszerződések készítése 

Munkaügyi nyilvántartások vezetése 

Munkavállalói és munkaadói érdekegyeztetési mechanizmus 

A legfontosabb munkajogi törvények, szabályok alkalmazása 

 

5.1.4. Pénzügy           
Bankszámla megnyitása, kezelése 

Az átutalási megbízások, inkasszók elkészítése, továbbítása 

Az inkasszók fogadása 

Bejövő számlák nyilvántartása, kiegyenlítése 

Kimenő számlák nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése 
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Fejlesztendő kompetenciák: 

 

 

 

  

K
o
m

p
le

x
 i

ro
d
ai

 

g
y
ak

o
rl

at
 

S
zá

m
ít

ás
te

ch
n
ik

ai
 

al
k
al

m
az

ás
o
k
 a

z 

ü
g
y
fé

ls
zo

lg
ál

at
b
a

n
 

FELADATOK 

A feladatvégzéshez előkészíti a 

technikai és tárgyi feltételeket, 

munkatevékenységéhez megteremti 

az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Kezeli a számítógépet és perifériáit, 

tartozékait. 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas 

vakírás technikájával. 
x x 

Dokumentumot szerkeszt, levelet 

iktat, használja az iktatóprogramot, 

ügyviteli szoftvert. 

  x 

Nyomtatványokat, űrlapokat tölt ki 

szövegszerkesztő programmal. 
  x 

Táblázatba adatokat tölt fel és 

megszerkeszti a táblázatot. 
  x 

Egyszerű számításokat, kimutatást 

végez, diagramot készít 

táblázatkezelő programmal. 

  x 

Prezentációt készít.   x 

Körlevelet készít.   x 

Információt keres, küld és feldolgoz 

az elektronikus rendszeren keresztül. 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos munkavégzés 

követelményei 
x x 

A képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeire vonatkozó előírások  

x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, 

gyakorlata  
x x 

A dokumentumszerkesztés alapjai   x 

A táblázatkészítés alapműveletei   x 

Adatbázis-kezelés alapműveletei   x 

Prezentációkészítés alapműveletei   x 

A körlevélkészítés alapműveletei   x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
  x 
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A levelezés és elektronikus 

kapcsolattartás szabályai  
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógépes irodai programok, 

szoftverek alkalmazása 
x x 

A tízujjas vakírás alapjai  x x 

Írásbeli dokumentumok szerkesztése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése, jegyzetelése gyorsírással 
x x 

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések, 

online-információk) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x 

Mozgáskoordináció x x 

Monotóniatűrés x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

Motiválhatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda/számítógépterem 

 

      A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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S Z A K K É P Z É S I  HELYI TANTERV a(z) 

XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 

54 841 11 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

(51 344 11) 
 

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ mellék-szakképesítéssel 
 

 

a 2016/2017. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

 

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi 

szakképesítések tartoznak: 

 

–  54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 

–  54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 

–  54 841 09 Postai üzleti ügyintéző 

–  54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

–  54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 

–  54 841 10 Jegyvizsgáló 

 

I. A szakképzés jogi háttere  

A szakképzési kerettanterv 

–  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

–  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet, 

–  a(z) 54 841 11 számú, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 
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A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: . XL Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

 

 

 

1. 
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Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2- év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra; 

–  2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 
 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 
  

- - 
  

 

Tárgyi feltételek 
 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 

 

 

2. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen:  2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelez ően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen:  2237 óra 

 

 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    9.  10.   11.   12. 5/13.   1/13.   2/14. 

                          

    heti heti    heti   heti heti heti   heti 

   óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám óraszám óraszám 

ög

y  óraszám 

   e  gy e gy  e  gy  e  gy e gy  e  gy    e gy 
                           

 

A fő szakképesítésre 

Összesen 8  3 8 4  8  2  4  6 20,5 

10,

5  20  11    20,5 10,5 

       

140 

   

140 

          16

0 

   

 

vonatkozóan: 

Összesen 

 

11 12 

  

10 

 

10 31 

   

31 

   

31 

 

               

                

                           

 11499-12 
Foglalkoztatás II. 

             

0,5 
        

0,5 
 

 

Foglalkoztatás II. 
                      

                          

                           

 11498-12 

Foglalkoztatás I. 

             

2 

        

2 

 

 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire                       

 épülő képzések esetén)                          

                           

  Gazdasági és jogi 
1 

                       

  

alapismeretek 
                       

                          

 
11504-16 Gazdálkodási 

Ügyviteli gyakorlatok   0,5                      
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alaptevékenység elltásáa 
Általános statisztika    0,5                     

 

Pénzügyi 

alapismeretek 

   

1 

                    

                         

  Adózási alapismeretek    0,5                     

  

Számviteli 

alapismeretek       1                  

  

Vállalkozásfinanszíroz

ás       1                  

11506-16 

Vállalkozásfinanszíroz
ás             

1 
           

gyakorlat 
                       

 

Vállalkozásfinanszírozási 

és 

                        

 Adózás       1                  

 

adózási feladatok 
                         

 

Elektronikus 
adóbevallás 

            

1 

           

                         

  

gyakorlata 
                       

                          

  4.                         
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10152-16 Kis- és 
Kis- és 
középvállalkozások      

0,5 

           

középvállalkozások gazdálkodása 
                

                 

gazdálkodási feladatai 
                  

Üzleti terv készítés 
        

1 
        

                 

                   

10153-16 Könyvvezetési 
Könyvvezetés      0,5            

Pénzforgalmi 
könyvvitel 

                 

feladatok 
         

1 
       

gyakorlat 
                

                  

10154-16 Munkaerő- 
Munkaerő-

gazdálkodás      1            

gazdálkodás 
Bérszámfejtési 

gyakorlat          1        

 

Közlekedési 

alapfogalmak 3            3     

10496-16 Közlekedés- Közlekedés technikája   4          4     

szállítási alapok Közlekedés üzemvitel    

2 

         

2 

   

 

gyakorlat 
               

                  

 
Általános 

szállítmányozási           
4 

    
4 

 

 

ismeretek 
               

                  

10501-16 Szállítmányozási 
Ágazati 

szállítmányozási           
7 

    
7 

 

ügyintézői feladatok ismeretek 
               

                 

 Szállítmányozási            

5 

    

5                 
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 ismeretek gyakorlat                  

1003416 Logisztikai 
Logisztika           7     7  

Logisztikai tervezés és 
                 

ügyintézői feladatok 
           

5,5 
    

5,5 
fejlesztés gyakorlat 

               

                  

 
A raktározási 

folyamatok 3            3     

10036-16 A raktáros 

feladatai 

                  

Speciális áruk 

raktározása 1            1     
                   

 Raktározás gyakorlat  2,5            3    

 Raktározás szerepe   1          1     

11781-16 A raktárvezető 
                  

Raktározás 
működtetése, 

                 

feladatai 
  

1 
         

1 
    

mutatószámai 
               

                  

 

Raktárvezetés 

gyakorlat    2          2    

10070-12 Munkahelyi 
Kommunikáció alapjai      3       3     

Üzleti kommunikáció 
                 

kommunikáció 
 

1 
    

2 
      

2 
   

gyakorlat 
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Vezetői, jogi, gazdasági 
és                  

10651-12 Vezetési, jogi, 
marketing elméleti         3    4     

ismeretek 
                 

gazdasági, marketing 
                 

Marketing gyakorlat 
         

1 
   

1 
   

ismeretek 
               

Vezetés, szervezés 
         

1 

   

1 

   

                

 

gyakorlat 
               

                  

 

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

A Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 12. évfolyam februári vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-szakképesítés szakképzési 
kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

F
o
g

la
lk

o
zt

at
ás

 

II
. 

  

FELADATOK  
  

Munkaviszonyt létesít 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 

x kötelezettségei, munkavállaló 

felelőssége  

Munkajogi alapok, foglalkoztatási 

formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes 
munka, 

x 
diákmunka)  

Álláskeresési módszerek x 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése x 

Munkaügyi szervezetek x 

Munkavállaláshoz szükséges iratok x 

Munkaviszony létrejötte x 

A munkaviszony adózási, biztosítási, 
egészség- 

x 
és nyugdíjbiztosítási összefüggései  

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

x 
kötelezettségei és lehetőségei  
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A munkaerőpiac sajátosságai 

(állásbörzék és 

x 
pályaválasztási tanácsadás)  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
  

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
  

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
  

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
  

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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1.  Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra/16 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

— 

 

1.3. Témakörök  

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 
 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés    4 óra/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 

 

 

19. 
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Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). 

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 
 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 
 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. 

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x    
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2. megbeszélés  x   

3. vita  x   

4. szemléltetés   x  

5. szerepjáték  x   

6. házi feladat   x  
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.  Leírás készítése  x   

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x 
  

  

kérdésekre 
   

        

2.3  Tesztfeladat megoldása  x   

 

 

1.6. 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 
 

11498-12 azonosító számú 
 

 

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) 
 

megnevezésű 
 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 

I.
 

  

FELADATOK  
  

Idegen nyelven:  

bemutatkozik (személyes és szakmai 

x 
vonatkozással)  

alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt 

x 
kitölt  

szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet ír x 

állásinterjún részt vesz x 

munkakörülményekről, karrier 
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lehetőségekről tájékozódik 
x 

 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

x 
együttműködés melletti munkát végez  

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

x 
kifejezések megértése, használata  

SZAKMAI ISMERETEK  
  

Idegen nyelven:  

szakmai önéletrajz és motivációs 
levél 

x 
tartalma, felépítése  

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

x 
kérdései, illetve válaszai  

közvetlen szakmájára vonatkozó 

gyakran 

x használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok  

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
  

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 
idegen 

x 
nyelven  

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen 

nyelven  

feltett kérdések megértése, illetve azokra 

való x 

reagálás értelmező, összetett 

mondatokban  
  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
  

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
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Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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2.  Foglalkoztatás I. tantárgy 64 óra/64 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök  

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést. 

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 
 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 
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szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá 

 

 

 

 

24. 
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válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, 

illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 
 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelv ű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg. 
 

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás, 

- étkezés 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra 
 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

 

 

 

 

25. 
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2.5. 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. 

 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás   x  

3. megbeszélés   x  

4. vita   x  

5. szemléltetés   x  

6. projekt  x   

7. kooperatív tanulás  x   

8. szerepjáték  x   

9. házi feladat x    

10. 
digitális alapú 

x 
   

feladatmegoldás 
   

     

 

 

2.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
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    feldolgozása      

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
    

  

vezetett feldolgozása 
    

         

1.3. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
  

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

 
x 

  

  

feldolgozása 
   

         

1.5. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.6. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.  Levélírás x     

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
    

  

kérdésekre 
    

         

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
    

         

     26.     
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3. Komplex információk körében  

3.1. 
  Elemzés készítése   

x 
 

  

tapasztalatokról 
   

       

4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

       

4.2. 
  Információk rendszerezése 

x 
   

  

mozaikfeladattal 
   

       

4.3.  Csoportos helyzetgyakorlat   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 
 

11504-16 azonosító számú 
 

 

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11504-16 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

G
az

da
sá

gi
 

és
 

jo
gi

al
ap

is
m

er
et

ek
 

 

Ü
gy

vi
te

lig
ya

ko
rla

to
k 

Á
lt

al
án

o
s 

st
at

is
zt

ik
a 

Pé
nz

üg
yi

al
ap

is
m

er
et

ek
 

A
dó

zá
si

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Sz
ám

vi
te

lia
la

pi
sm

er
et

ek
 

        

FELADAT

OK      
        

Közreműködik a vállalkozás 

beindításához,        

átalakításához, megszűnéséhez 

szükséges x       

adminisztratív teendők ellátásában        
        

Ellátja a marketingtevékenységhez 
kapcsolódó 

x 
      

ügyintézői feladatokat 
      

       

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal x       

Elkészíti a megrendeléseket x       

Közreműködik a szerződéskötéseknél x       

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás 

jogkövető        

működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi x       

előírásokat        
        

Kezeli a reklamációkat x       

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák 
x 

      

egyeztetéseit a nyilvántartások alapján 
      

       

Ellenőrzi a vámtarifaszám (vtsz.) 

meglétét és 
x 

      

formai helyességét 
      

       

Közreműködik a pénzforgalmi számla        

nyitásánál, kiállítja a pénzforgalmi        

nyomtatványokat, gondoskodik 
teljesítésükről,     x   

ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán        

megjelenő pénzügyi teljesítéseket        
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Eljár a garancia, fedezetigazolás és 

akkreditív        

nyitás ügyében, követi a pénzforgalmi-     x   

számlakivonatok tartalmát, azok 

egyenlegeit.        
        

Vezeti a pénzforgalmi számla felett     

x 
  

rendelkezésre jogosultak nyilvántartását 
      

       

Figyelemmel kíséri a választott     
x 

  

devizaárfolyamokat 
      

       

Közreműködik a banki termékek (kamat, 

díj,        

jutalékok figyelembevételével) és a 
biztosítási     x   

termék kiválasztásában        
        

Informálódik a pénzügyi-piaci 

kondíciókról,        

nyilvántartja az értékpapírok 

árfolyamait,     x   

hozamait        
        

Gondoskodik a készpénzforgalom        

lebonyolításáról (pénznemenként), 

kezeli és     x   

feltölti a bankkártyákat        
        

Kiállítja a bevételi- és kiadási 

bizonylatokat,        

vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót 

és a     x   

szigorú számadású nyomtatványok 

analitikáját        
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Felszereli a bankszámlakivonatot        

(bankszámlakivonat + a mozgáshoz 

kapcsolódó     x   

bizonylatok).        
        

Megbízásából értékesített vagy vásárolt        

kötvényekre, részvényekre és egyéb     
x 

  

értékpapírokra vonatkozó 

nyilvántartásokat 

      

       

vezeti        
        

Adatokat gyűjt a befektetési 

döntésekhez     x   

Előkészíti az adónyilvántartásokat az      

x 
 

adóbevalláshoz 
      

       

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat      x  

Nyilvántartja a bejövő és kimenő 
számlák áfa      

x 
 

analitikáját 
      

       

Közreműködik a helyi adókkal 

kapcsolatos      
x 

 

feladatok ellátásában 
      

       

Bizonylati renddel kapcsolatos 

feladatokat lát        

el (bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, 

tárolása,       
x 

továbbítása, szigorú számadás alá 

tartozó 

      

       

bizonylatokról nyilvántartás vezetése, 

stb.)        
        

Analitikus, főkönyvi könyvelésre 
előkészít,       

x 
kontíroz 

      

       

Közreműködik        

– a pénzforgalmi számlával kapcsolatos       

x 
gazdasági események könyvelésében 

      

       

– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági 

események       
x 

elszámolásában 
      

       

– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági       x 
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események elszámolásában 
      

       

– a termelési költség elszámolásában       x 

– az értékesítéssel kapcsolatos 
gazdasági       

x 
események könyvelésében 

      

       

– a jövedelemelszámolással kapcsolatos       
x 

gazdasági események könyvelésében 
      

       

Közreműködik a leltárak felvételével,        

dokumentálásával kapcsolatos feladatok       x 

ellátásában        
        

Értelmezi a mérleget és az 

eredménykimutatást       x 

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, 
válogat,   

x x 
   

osztályoz, nyilvántart és iktat 
     

       

Betartja az adat- és titokvédelemmel   
x x 

   

kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat 
     

       

Hagyományos és digitális 

dokumentumokat   
x 

    

rendszerez 
      

       

Regisztrálja és karbantartja az   
x 

    

ügyfélkapcsolatait 
      

       

Hivatalos levelezést folytat 

hagyományos és   
x 

    

digitális formában 
      

       

Hivatalos okmányokat tölt ki   x x    

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos 
ügyeket   

x 
    

intéz (közigazgatási szerveknél) 
      

       

Rendszeres és eseti jelentéseket készít   x x    

Az ügyiratok mozgását folyamatosan   

x 
    

figyelemmel kíséri 
      

       

 

30

.      
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Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez  x     

Az adatokat értelmezi, feldolgozza, 
rendszerezi  

x 
    

és munkája során hasznosítja 
     

      

Határidőre eleget tesz az 

adatszolgáltatási  
x 

    

kötelezettségnek 
     

      

Használja a szövegszerkesztő, táblázat- 

és       

adatbázis-kezelő számítógép 
programokat, a  x     

beépített függvényeket       
       

A termékhez, szolgáltatáshoz 
kapcsolódó  

x 
    

kísérőokmányokat az illetékesekhez 

eljuttatja 

     

      

Kezeli a számítógépet és tartozékait  
x 

    

(adathordozók, scanner, nyomtató stb.) 
     

      

Szöveget, táblázatot, prezentációt, excel  
x 

    

grafikont készít, szerkeszt 
     

      

Telefont, fénymásoló gépet, scannert 

kezel  x     

Az elektronikus adatbázisok biztonságos       

mentési munkálatait ellátja, az 

anyagokat  x     

archiválja       
       

Betartja a munkaköréhez kapcsolódó       

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, 

tűz és  x     

környezetvédelmi előírásokat       
       

SZAKMAI ISMERETEK 
       

A gazdasági élet alapvető területei       

(szükségletek, termelés, javak, 
x 

     

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, 

     

      

kínálat)       
       

A nemzetgazdaság szereplői és 

kapcsolatai x      
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A nemzetgazdaság és ágazati rendszere x      

A nemzetgazdaság teljesítmény-
kategóriái és 

x 
     

mérésük 
     

      

Az állam feladatai, költségvetési 

politika, az       

állami költségvetés legfontosabb 
bevételei és x      

kiadásai       
       

A vállalat helye a nemzetgazdaságban x      

A vállalkozások alapításának, 
működésének 

x 
     

megszűnésének szabályai 
     

      

Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, 

kiadás, 
x 

     

ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, 

eredmény). 

     

      

       

A marketing működése x      

Versenyszabályozás x      

A hazai és európai uniós 
fogyasztóvédelmi 

x 
     

előírások 
     

      

Vámtarifa (Nómenklatúra) feladata és 
x 

     

rendeltetése 
     

      

Vámtarifaszám (vtsz.) felépítése és 

rendeltetése x      

Vámtarifaszám a nemzeti 

jogszabályokban x      

Környezettudatos gazdálkodás x      

Jogi alapismeretek, joghierarchia, 
szabályzati 

x 
     

hierarchia 
     

      

A polgári jog alapjai x      
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A szerződés fogalma, érvényessége, 

létrejötte,       

megszűnése, és a követelések 

elévülésének       

feltételei. Az érvényes szerződés alaki és 
x 

     

tartalmi követelményei. Egyes 
     

      

szerződéstípusok (adásvétel, csere, 

vállalkozás,       

megbízás, bizomány, bérlet) ismerete       
       

Garanciaszerződés, kezességi szerződés,       

zálogjog, engedményezés, kötelezettség- x      

átvállalás       
       

A szerződések alapvető tartalmi és 
formai 

x 
     

követelményei, jellemző szerződésfajták 
     

      

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika    x   

Jegybank és a monetáris szabályozás    x   

Pénzügyi intézményrendszer    x   

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő 
pénzügyi    

x 
  

szolgáltatások 
     

      

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés,       

értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a       

jegybanktól és a bankközi piacon) és az 

aktív    
x 

  

bankügyletek {hitelezés (biztosítékok), 
     

      

váltóleszámítolás, lízing, faktorálás,       

forfetírozás}       
       

A pénz időértéke (egyszerű kamat, 
kamatos    

x 
  

kamat, annuitás számítása) 
     

      

A pénzforgalmi számlák fajtái.    x   

Fizetési megbízások lebonyolítása, a 
fizetési    

x 
  

művelet során alkalmazható fizetési 

módok 

     

      

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a    
x 

  

gazdálkodó szervezeteknél 
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Nemzetközi pénzügyi rendszer és a 

nemzetközi    
x 

  

pénzforgalom 
     

      

Valuta, deviza, árfolyam    x   

Pénzügyi piacok és termékei    x   

Értékpapírok csoportosítása    x   

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, 

részvény,       

közraktárjegy, váltó, állampapírok, 

banki    x   

értékpapírok)       
       

A tőzsde    x   

A biztosítás szerepe    x   

Biztosítási szerződés, biztosítási ágak és    

x 
  

ágazatok fajtái 
     

      

Likviditás, jövedelmezőség és 

hatékonyság    x   

Pénzügyi döntések    x   

Az államháztartás rendszere     x  

Adózási alapfogalmak     x  

A személyi jövedelemadó (összevontan 
adózó     

x 
 

jövedelmek) 
     

      

Az általános forgalmi adó     x  

Helyi adók fajtái     x  

A számviteli törvény. A beszámoló és      

x 
könyvvezetési kötelezettség 

     

      

A vállalkozás vagyona. A leltár és a 

mérleg      x 
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A könyvelési tételek szerkesztése, a       

x 
számlakeret 

      

       

Az analitikus nyilvántartások vezetése       x 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos        

alapesemények – beruházás, 

értékcsökkenés –       x 

elszámolása        
        

Anyagvásárlás és felhasználás 

elszámolása       x 

Az árubeszerzés és az értékestés 
főkönyvi       

x 
elszámolása 

      

       

A bérköltség és a bért terhelő adók és 

járulékok       
x 

elszámolása 
      

       

Munkavállalót terhelő levonások 

elszámolása       
x 

és a bérek kifizetése, átutalása 
      

       

A saját termelésű készletek raktárba 

vételével       
x 

kapcsolatos elszámolások 
      

       

Termékértékesítéssel kapcsolatos 

elszámolások       x 

Az eredmény megállapítása       x 

A statisztika alapfogalmai    x   x 

Az információsűrítés legjellemzőbb 

módszerei,        

eszközei (statisztikai sorok, táblák,    x    

viszonyszámok, középértékek)        
        

Érték-, ár-, volumenindex    x    

Grafikus ábrázolás    x    

A levelezés (hagyományos és digitális)        

rendszerezésének, iktatásának menete,   x     

szabályai        
        

A vevő-, ügyfélkapcsolatok 

regisztrálásának,        

nyilvántartásának és kezelésének 

eljárási   x     
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szabályai        
        

A hivatalos levelek elkészítésének        

(hagyományos és digitális) szabályai,   x     

jellegzetes formái        
        

A hivatalos okmányok kezelésének és   

x 
    

felhasználásának szabályai 
      

       

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az   
x 

    

időszakos jelentések elkészítésének 

szabályai 

      

       

A termékek és szolgáltatások kísérő        

okmányainak szerepe, kezelése, 

jellemző   x     

típusai        

A számítógép billentyűzetének 
szakszerű   

x 
    

használata 
      

       

A számítógép és tartozékainak 

(adathordozók,   
x 

    

scanner, nyomtató stb.) kezelése 
      

       

Prezentáció és excel grafikon-készítés,   
x 

    

szerkesztés tartalmi és formai 

követelményei 

      

       

A táblázatok készítésének tartalmi és 

formai   
x 

    

követelményei 
      

       

Az elektronikus ügyintézés, levelezés, 

az   
x 

    

internet és az intranet használata 
      

       

Elektronikus adatbázisok biztonsági   
x 

    

mentésének, archiválásának módjai 
      

       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
        

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése  x x x x x x 

 33.      
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Szakmai kommunikáció  x x  x x x x 

Jogforrások megfelelő 

alkalmazása  x   x x x x 

Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis-  
x 

 

x 
   

kezelés 
      

        

Információgyűjtés  x x  x x x x 

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIÁK     
         

Precizitás (pontosság)  x   x x x x 

Megbízhatóság  x x  x x x x 

Felelősségtudat  x x  x x x x 

Szervezőkészség   x  x    

 

TÁRSAS 

KOMPETENCIÁK     
        

Motiválhatóság  x x  x x x x 

Kapcsolatteremtő készség  x   x  x x 

Meggyőzőkészség  x x  x x x x 

Konfliktusmegoldó készség  x x  x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
        

Információgyűjtés  x x  x x x x 

Áttekintő és rendszerező 

képesség  x x  x x x x 

Problémamegoldás, 

hibaelhárítás  x x  x x x x 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés  x x  x x x x 
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3.  Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy                                                             36 óra/ 36 

óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja  

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat 

és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek 

több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet 

összefüggéseit. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 

Témakör: Üzleti kommunikáció 
 

Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk 

alapján 

 

3.3. Témakörök  

3.3.1. Mikrogazdasági alapok                     2 óra/ 2 óra 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás  

3.3.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet                    3 óra/ 3 óra 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 
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Az egyéni és a piaci kereslet 

 

3.3.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat              3 óra/ 3  óra 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái  

A termelés technikai, gazdasági összefüggései  

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat  

A piacszabályozás  

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma  

A fedezeti összeg  

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye  

3.3.4. A vállalkozások alapítása, működése               4 óra/ 4  óra 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 
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A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A controlling tevékenység szerepe 

 

3.3.5. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai  4 óra/ 4  óra 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok.  

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai  

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe  

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere  

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai  

3.3.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere   4 óra/ 4 óra 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk A 

tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, 

ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és 

mérésük 
 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

3.3.7. Marketing és áru-kódrendszer                                                     8 óra/ 8 óra 
 

Marketing alapfogalmak 

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Versenyszabályozás 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 
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Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 
 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 

Vámtarifaszám jelentősége Vámtarifaszám 

a nemzeti jogszabályokban Nómenklatúra 

időállapota Áruosztályozás és áruismeret 

kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 
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Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

3.3.8. Jogi alapismeretek 2 óra/ 2 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói  

A jogforrás és jogforrási hierarchiája  

A jogviszony  

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége  

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása  

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban  

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás  

3.3.9. Tulajdonjog 3 óra/ 3 óra 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok  

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga  

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés  

3.3.10. A kötelmi jog 3 óra/ 3  óra 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése 

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 
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módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x x x 

 

  

jegyzeteléssel 
 

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása  

x x 
 

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

   

  

kérdésekre 
   

        

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.4.   Tapasztalatok utólagos  x   
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ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  Elemzés készítése  

x 
  

  

tapasztalatokról 
   

        

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

4.  Ügyviteli gyakorlatok tantárgy                                                                                     18 

óra/ 0 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja  

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a tízujjas vakíráson alapuló 

helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat szakmai szöveg másolására, a 

 

 

 

38. 
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szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos 

levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. 

Képesek legyenek 
 

- ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 

megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, 
 

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás 

vonatkozásában 
 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és gazdasági és 

jogi ismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

4.3. Témakörök 
 

4.3.1. Munkavédelmi alapismeretek                                                                   1 óra/ 

0 óra 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

4.3.2. Levelezés és iratkezelés                                                                            2 óra/ 

0  óra 
 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. 
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A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés, stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 
 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 
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4.3.3. Tízujjas vakírás                                                                                          10 

óra/ 0 óra 
 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. 

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

4.3.4. Szövegformázás                                                                                           2 

óra/ 0 óra 
 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 

előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

4.3.5. Üzleti kommunikáció 2 óra/ 0 óra 
 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

A témakör részletes kifejtése 

 

4.3.6. Információ-kommunikáció technológia 1 óra/ 0 óra 
 

Az IKT fogalma 

Az IKT, mint eszköz 

Alkalmazásának lehetőségei 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem, taniroda 
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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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve 
 kerete  

felszerelések 
 

egyéni csoport osztály    

1. magyarázat  x   

2. megbeszélés  x   
 

3. vita 
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4. szemléltetés  

5. projekt  x 

6. szimuláció  x 

7. házi feladat x x 

8. szerepjáték  x 

 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.3. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.4. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.5. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

   

  

kérdésekre 
   

        

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
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    felkészüléssel     

2.4. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
  

  

ismertetése szóban 
   

        

2.5. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
  

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

  

  

szóban felkészülés után 
   

        

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

        

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

4.3.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.4.  Csoportos versenyjáték  x   

 5.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében     

5.1.   Műveletek gyakorlása x    

5.2. 
  Munkamegfigyelés adott 

x 
   

  

szempontok alapján 
   

        

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5.  Általános statisztika tantárgy                                                                                       18 óra/ 

0  óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja  

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus 

ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, kiemelten a 

matematikai és a gazdasági és jogi i alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

5.3. Témakörök 
 

5.3.1. A statisztika alapfogalma                                                               2 óra/ 0 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai törvény 

 

5.3.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei             6 óra/ 0 óra 
 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám 

intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 
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A középértékek fogalma, fajtái, számítása 

Helyzeti középértékek: módusz és medián 

Számított középértékek 

a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 
 

idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

5.3.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 4 óra/ 0 óra 
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A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 

Részátlag index Összetételhatás 

indexe Összefüggések az indexek 

között 

 

5.3.4. Az érték , ár  és volumenindex 5 óra/ 0 óra 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők  

Az értékindex számítása és értelmezése  

Az árindex számítása és értelmezése  

A volumenindex számítása és értelmezése  

Összefüggés az indexek között  

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük  

5.3.5. A grafikus ábrázolás 1 óra/ 0 óra 

Grafikus ábrázolás eszközei 

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem, vagy taniroda 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  
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4. vita  x x  

5. szemléltetés  x   

6. házi feladat x    

7. projekt  x   
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5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x x 
 

  

vezetett feldolgozása 
 

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása   
x 

 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.5. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.6. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.  Leírás készítése  x   

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.3.  Tesztfeladat megoldása x    

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    
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3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
  

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6.  Pénzügyi alapismeretek tantárgy                                                                  36 óra/ 0  óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja  

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a 

gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori 

gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon 

a pénzügyi intézmény rendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. 

Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának 

vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni 
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a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi 

elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a gazdasági és 

jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

6.3. Témakörök 
 

6.3.1. Pénzügyi szektor alapvetései                                                                   2 óra/ 

0 óra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

6.3.2. Pénzügyi intézményrendszer                                                                   4 óra/ 

0 óra 
 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 
 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése 

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése 

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye A 

pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

6.3.3. A pénzforgalom                  6 óra/0  óra 

A pénzforgalom általános szabályai    

A fizetési számlák fajtái     

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei 

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés   
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A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai   

Fizetési műveletek jóváhagyása    

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás)   

Fizetési módok      

 fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a fizető  fél által a 

 kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

 (akkreditív)      

 fizetési  számlához  kötődő  készpénzfizetés:  készpénzfizetésre  szóló  csekk 

 kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, 

készpénzkifizetés fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 
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A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

6.3.4. A pénz időértéke                                                                                        4 óra/ 

0  óra 
 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

6.3.5. Valuta, deviza-árfolyama                                                                        2 óra/  

0 óra 
 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

6.3.6. A pénzügyi piac és termékei 10 óra/ 0 óra 
 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái 

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

váltótípusok: saját és idegenváltó 

váltóműveletek 

az állampapírok 

az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

az állampapírok fajtái és jellemzői 
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a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

6.3.7. Értékpapírok értékelése 6 óra/ 0 óra 
 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 
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6.3.8. Biztosítási alapismeretek 2 óra/ 0 óra 
 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x    

3. megbeszélés  x x  

4. vita x x   

5. szemléltetés  x x  

6. projekt x x   

7. házi feladat x x x  

8. 

önálló 

feladatmegoldás x    

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      
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     egyéni 

csoport

- osztály-  

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása   
x 

 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
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1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
 

x 
 

  

rendszerezése 
  

        

2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése  x    

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
  

x 
 

  

kérdésekre 
   

        

2.3.  Tesztfeladat megoldása x     

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
    

        

2.5. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése x     

3.2. 
  

Esemény helyszíni 
értékelése  

x 
   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.3.  Utólagos szóbeli beszámoló x     

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
   

  

munkavégzés irányítással 
    

        

 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7.  Adózási alapismeretek tantárgy                                                                                  18 óra/ 

0  óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja  
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Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a 

magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. 

Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a 

magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos 

közteherviselés szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen 

ismeretek birtokában a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési rendszerében 

részben eligazodni. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy A gazdasági élet szereplői, kapcsolatai, az állam 

feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai témakörének 

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai elemei 

 

7.3. Témakörök 
 

7.3.1. Az államháztartás rendszere                                                                    2 óra/ 

0  óra 

Az állam szerepe a modern gazdaságban 

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai Az 

államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) A 

költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 
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7.3.2. Adózási alapfogalmak                                                                                2 óra/ 

0  óra 
 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

7.3.3. Kiemelt adónemek                                                                                     14 

óra/ 0  óra 
 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség Az 

adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 
 

Az adóalany Az 

adó mértéke 

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 
 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai 

Az adó alapja és mértéke 
 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem 
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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)  

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  

egyén
i  csoport osztály  

1. magyarázat    x  

2. megbeszélés    x  

3. szemléltetés   x x  

   49.   
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4. projekt x 

5. házi feladat x 

6. önálló feladatmegoldás x 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
 

x 
 

  

feldolgozása 
  

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x x x 

 

  

jegyzeteléssel 
 

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

 
x 

 

  

kérdésekre 
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2.2.  Tesztfeladat megoldása x x   

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.4. 
  Tapasztalatok utólagos 

x x 
  

  

ismertetése szóban 
  

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése  x   

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Információk rendszerezése 

x 
   

  

mozaikfeladattal 
   

        

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

8.  Számviteli alapismeretek tantárgy 36 óra/ óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

 

 

 

50. 
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8.1. A tantárgy tanításának célja 
 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 

számviteli jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 

módszereit. 

Bizonylatok alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos 

tételeket. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozások alapítása, működése 

Tartalmak: a teljes tartalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom 
 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

 

8.3. Témakörök  

8.3.1. A számviteli törvény 2 óra/ óra 

A számvitel feladatai, területei  

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás)  

A számviteli törvény fejezetei  

A számviteli alapelvek  

A vállalkozások számviteli politikája  

A számviteli bizonylatok  

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei  

A beszámolók formái  

Beszámolás és könyvvezetés  

8.3.2. A vállalkozás vagyona 5 óra/ óra 

A leltár fogalma, fajtái.  

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái  

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma  
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Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték)  

8.3.3. A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 5 óra/ óra 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 
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8.3.4. Tárgyi eszközök elszámolása 4 óra/ óra 
 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása 

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

8.3.5. A vásárolt készletek elszámolása 6 óra/ óra 
 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 
 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

8.3.6. A jövedelem elszámolás 4 óra/… óra 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése  

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai  

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése  

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás)  

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok  

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások  

8.3.7. A saját termelésű készlettek elszámolása 7 4 óra/… óra 
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A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása  

A saját termelésű készletek értékelése  

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása  

A közvetlen önköltség számítása  

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

8.3.8. Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 6 óra/… óra 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 
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Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

A saját termelésű készletek állományváltozása Az 

eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok 

alapján 

 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. önálló példamegoldás x    

3. 

csoportos 

példamegoldás  x   

4. házi feladat x    

 

8.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)       

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- 

osztály

- 

 

       

      bontás  keret   
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 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek      

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
     

  

feldolgozása 
     

          

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
    

  

vezetett feldolgozása 
    

          

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

     

  

jegyzeteléssel 
     

          

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása  

x 
 

x 
  

  

jegyzeteléssel 
    

          

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x 

 
x 

  

  

feldolgozása 
    

          

1.6. 
  Információk önálló 

x 
     

  

rendszerezése 
     

          

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
 

x 
  

  

rendszerezése 
   

          

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok    

     53.      
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2.1.   Írásos elemzések készítése  x   

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

       

3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
  

  

kérdéssor alapján 
   

       

4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Információk rendszerezése 

x x 
  

  

mozaikfeladattal 
  

       

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

 

 

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 
 

11506-16 azonosító számú 
 

 

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11506-16 azonosító számú Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

V
ál

la
lk
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fi
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zí
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zá
s 

V
ál

la
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A
d
ó
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s 

El
ek

tro
ni
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sa

dó
be

va
llá

sg
ya

ko
rla

ta
 

FELADATO

K      
      

A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és 

továbbítja a      

számlákat, nyilvántartja és egyezteti a vevők 

analitikáját 
x 

    

(követelések, teljesítések, késedelmi kamat, 
behajtási 

    

     

költségátalány)      

      

Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket, elkészíti 

és      

elküldi a fizetési felszólításokat, kiszámolja a 

késedelmi x     

kamatokat, intézi a reklamációkat      

      

Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és tartalmi      

szempontból) a számlákat, a hibás számlákat 

egyezteti a 
x 

    

partnerekkel, intézi a reklamációt. Vezeti és 
egyezteti a 

    

     

szállítói analitikát (kötelezettségek, teljesítések)      

      

Vezeti a beruházási nyilvántartásokat, adatokat 

szolgáltat a 
x x 

   

beruházások gazdaságossági számításához 
   

     

      

A forgóeszköz-szükséglet megállapításához 
számításokat 

x x 
   

végez. 
   

     

Közreműködik az éves státusz és az éves 

pénzforgalmi terv 
x x 

   

összeállításában 
   

     

Közreműködik a vállalkozás pénzügyi elemzésénél  x    
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alkalmazott legfontosabb pénzügyi mutatók 

kiszámításánál 

    

     

      

Közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet      

meghatározásában, adatokat szolgáltat a 
hitelkérelem  x    

összeállításához      
      

Gondoskodik a törlesztőrészletek kifizetéséről, 
figyeli a 

x x 
   

hitelkamatot és a hitelkeretet 
   

     

Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését x     

Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos teendőket x     

      

Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos   

x 
 

x 
elszámolásokat 

   

     

Közreműködik a személyi jövedelemadó 

elszámolásával      

összefüggő nyilvántartási kötelezettség 
teljesítésében,   

x 
 

x 
elvégzi a személyi jövedelemadóval kapcsolatos 

   

     

elszámolásokat      
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Elvégzi a munkaviszonyból származó jövedelmet 

és a      

megbízási jogviszony alapján kifizetett megbízási 

díjat      

terhelő adókkal és járulékokkal kapcsolatos 
elszámolásokat,    x x 

megállapítja az adó- és járulékfizetési 

kötelezettséget,      

kapcsolatot tart az egészségügyi- és 

nyugdíjpénztárakkal      

      

Közreműködik a vállalkozások jövedelemtípusú 

adóinak      

megállapításánál (pl. vállalkozói személyi 
jövedelemadó,    x x 

egyszerűsített vállalkozói adó, KATA, KIVA, 

társasági adó)      

      

Nyilvántartja a helyi adókat és az egyéb fizetési      

kötelezettségeket (pl. szakképzési hozzájárulás,    x x 

környezetvédelemmel kapcsolatos díjak)      
      

Gépjárműadó, cégautóadó és kapcsolata    x x 

Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt, adó- és      

járulékbevallásokat készít, adó- és járulék-

folyószámlát    
x x egyeztet, kezel, valamint kezdeményezi az adók 

pénzügyi 

   

     

rendezését      
      

Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek 
részére     

x 
történő adatszolgáltatásban 

    

     

SZAKMAI 

ISMERETEK     
     

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai  x    

Befektetési és finanszírozási döntések  x x   

Beruházási döntések gazdaságossági számításai 
(statikus,  

x x 
  

dinamikus számítások) 
   

     

A beruházások finanszírozási forrásai  x x   

A tőkeköltség  x x   
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Befektetés a forgóeszközökbe  x    

Forgóeszköz finanszírozás   x   

Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű 

terv)  x x   
      

Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói  x x   

Az adózás rendje (adóhatóságok, adókötelezettség,    
x x 

ellenőrzés, jogkövetkezmények) 
   

     

      

Személyi jövedelemadózás, az egyéni vállalkozó 

adózási      

formái, társaságok jövedelemadózása a hatályos    x x 

jogszabályok szerint      
      

Általános forgalmi adó (adófizetési kötelezettség      

keletkezése, adómentesség, előzetesen felszámított 
adó, és    x x 

megosztása)      
      

Helyi önkormányzat által kivetett adók    x x 

Munkaviszonyból származó jövedelmet és a 

megbízási      

jogviszony alapján kifizetett megbízási díjat terhelő 
adó- és    x x 

járulékfizetési kötelezettség      

      

SZAKMAI 

KÉSZSÉGEK     
     

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése  x x x x 

Kész szoftverek használata     x 

Jogszabály-alkalmazás készsége  x x x x 

Adóbevallások-, elektronikus adó- és 
járulékbevallások    

x x 
készítésének gyakorlata 

   

     

57.      
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Adónaptár-kezelés 

készsége    x x 

 

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIÁK    
      

Önállóság  x x x x 

Felelősségtudat  x x x x 

Megbízhatóság  x x x x 

 TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
      

Kapcsolatteremtő készség  x   x 

Visszacsatolási készség  x x x x 

Irányíthatóság   x x x 

 MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
      

Rendszerező képesség  x x x x 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés   x  x 

Információgyűjtés   x  x 

Kontroll 

(ellenőrzőképesség)   x  x 
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9.  Vállalkozásfinanszírozás tantárgy 36 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja  

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi 

befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított 

ismeretek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse 

a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók 

megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára. Megismerje a 

tanuló a státusz és az éves pénzforgalmi terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona 

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 

 

Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Témakör: A saját termelésű készlettek elszámolása 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), A kötvény fogalma, jellemzői, fajtái; vállalati kötvény pénzügyi piacon 

betöltött szerepe 
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Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke 

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

 

9.3. Témakörök 
 

9.3.1. A vállalkozás pénzügyi döntései 1 óra/… óra 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 
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Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú és rövid távú döntések 

 

9.3.2. A beruházások értékelése 12 óra/… óra 
 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás 

összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági 

műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása 

szerint 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénzáram) és tartalmuk 

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

 

9.3.3. A forgóeszköz-ellátás 12 óra/… óra 
 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

 

9.3.4. A finanszírozás gyakorlata 8 óra/… óra 
 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, 

önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv 

Tartós forgóeszköz -lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai 
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Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 
 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források 
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Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 
 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 
 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

 

9.3.5. A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 3 óra/… óra 
 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

Eladósodási mutatók 

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x x   
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3. megbeszélés   x  

4. szemléltetés   x  

5. szimuláció   x  

6. házi feladat x    

7. 

önálló 

feladatmegoldás x    

8. 
csoportos  

x 
  

feladatmegoldás 
   

     

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

  Tanulói tevékenység Alkalmazandó 

eszközök és 
Sorszám 

Tanulói 
tevékenységforma szervezési kerete 

felszerelések   

(differenciálási módok) 
   

  61.  
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egyéni 

csoport
- osztály-  

    bontás keret  

1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
 

x 
 

  

feldolgozása 
  

       

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
 

x 
 

  

vezetett feldolgozása 
  

       

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

 
x 

 

  

jegyzeteléssel 
  

       

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
 

x 
 

  

jegyzeteléssel 
  

       

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

 
x 

 

  

feldolgozása 
  

       

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
 

x 
 

  

rendszerezése 
  

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű   

x 
 

  

kérdésekre 
   

       

2.3.  Tesztfeladat megoldása x  x  

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

       

3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  Információk rendszerezése 

x x 
  

  

mozaikfeladattal 
  

       

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy 31 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja  

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és 

hosszútávú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas legyen a 

beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások elvégzésre és a 

következtetések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének megállapítására és 

az azokhoz rendelhető finanszírozási források felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére azáltal, 

hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tárgy a Vállalkozásfinanszírozás tantárgy elméleti ismereteire alapoz az egyes 

témakörök tartalma vonatkozásában. 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke 

 

 

62. 



 

747 
 

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 

10.3. Témakörök  

10.3.1. Beruházások pénzügyi döntései 12 óra/… óra 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására 

vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 

 

10.3.2. Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 10 óra/… óra 
 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és 

a mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

10.3.3. A finanszírozás gyakorlata 6 óra/… óra 
 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére Döntési 

feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó diszkontálás 

 

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

 

10.3.4. Pénzügyi teljesítményének mérése 3 óra/… óra 
 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 
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10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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10.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x   

2. megbeszélés  x   

3. szemléltetés  x   

4. szimuláció  x   

5. házi feladat x    

6. 

önálló 

feladatmegoldás x    

7. 
csoportos  

x 
  

feladatmegoldás 
   

     

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x x 
  

  

feldolgozása 
  

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása  
x 

  

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x x 
  

  

jegyzeteléssel 
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1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
  

  

kérdésekre 
  

        

2.3.  Tesztfeladat megoldása x    

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x x 
  

  

felkészüléssel 
  

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  Elemzés készítése 

x x 
  

  

tapasztalatokról 
  

        

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Információk rendszerezése 

x 
   

  

mozaikfeladattal 
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4.3. 
Kiscsoportos szakmai  

x 
  

munkavégzés irányítással 
   

     

 

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. Adózás tantárgy 36 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja  

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt 

adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével 

a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak 

egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni 

számolni az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell 

elkészíteni írásban az éves bevallásokat 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Számviteli tantárgy 

Témakör: A zárás, éves beszámoló 

Tartalmak: Az eredménykimutatás fogalma 

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

 

Adózási alapismeretek tantárgy Témakör: 

Adózási alapfogalmak 
 

Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

 

Témakör: Kiemelt adónemek 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Az adózás rendje 2 óra/… óra 

Az adózó és az adóhatóságok 
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Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái 

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

11.3.2. Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 10 óra/… óra 
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Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 

bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a 

vállalkozói „kivétre”) 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 

megállapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

11.3.3. Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 6 óra/… óra 
 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai 

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 
 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

11.3.4. Társaságok jövedelemadózása 4 óra/… óra 
 

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség 



 

754 
 

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum 

összefüggései 

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

az adóalapot csak csökkentő tételek 

az adóalapot csak növelő tételek 
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Az adó mértéke 

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása A 

kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 
 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 
 

A kisvállalati adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KIVA vállalkozói adó alapja és mértéke 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján, 

KATA adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása. 

 

11.3.5. Általános forgalmi adó 8 óra/… óra 
 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 

általános szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása Adófizetési 

kötelezettség megállapítása A számlázás 

szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az el őzetesen felszámított adó 

megosztására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára 

tekintettel. 

 

11.3.6. Helyi adók 4 óra/… óra 
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A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai 

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

11.3.7. Gépjárműadó és cégautóadó7 2 óra/… óra 

 67.  
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A gépjárműadó 

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése 

Mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautóadó 

A cégautóadó alanyai. 

A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés, stb.) 

Az adó mértéke 

A gépjármű adó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés   x  

4. szemléltetés   x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x    

7. önálló feladatmegolás x    

8. 
csoportos  

x 
  

feladatmegoldás 
   

     

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete 
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Sorszám 
 

Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
 

x 
 

  

feldolgozása 
  

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
 

x 
 

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

 
x 

 

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
 

  

jegyzeteléssel 
   

        

     68.    
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1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 
vezetett 

x 
 

x 
 

  

feldolgozása 
  

       

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
 

x 
 

  

rendszerezése 
  

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
 

x 
 

  

kérdésekre 
  

       

2.3.  Tesztfeladat megoldása x  x  

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

       

3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  Információk rendszerezése 

x x 
  

  

mozaikfeladattal 
  

       

3.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy 31 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja  

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az egyes 

kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét. A 

tanuló a tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal kapcsolatos 

bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. A 

tanuló legyen képes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, 
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illetve pénzügyi területének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba 

megkeresésére és kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Adózás gyakorlat tantárgy 

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

12.3. Témakörök  

12.3.1. Gyakorlati előkészítés 2 óra/… óra 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése A 

számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

 

 

69. 
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A törzsadatok kitöltése 

 

12.3.2. Elektronikus bevallás gyakorlata 27 óra/… óra 
 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális 

hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, 

alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 
 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata) 

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

12.3.3. A bevallások ellenőrzése 2 óra/… óra 
 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 
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12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem, taniroda 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

 

70. 
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12.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. Magyarázat  x   

2. Megbeszélés x x   

3. Szemléltetés  x   

4. Szimuláció x x   

5. Házi feladat x    

6. 

Önálló 

bevalláskészítés x    

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.3. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.4. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  
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2.1. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.2. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.2.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében     

4.1.   Műveletek gyakorlása x    

4.2. 
  Munkamegfigyelés adott 

x 
   

  

szempontok alapján 
   

        

 

 

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 
 

10152-16 azonosító számú 
 

 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10152-16 azonosító számú Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

s - s K i é k ö z é p v á l l a l k o z á s o k g a z d á l k o d á s a 

Ü
zl

et
i 

te
rv

ké
sz

íté
sg
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FELADATOK   
   

Ellátja az eszközgazdálkodással 
kapcsolatos  

x 
 

feladatokat 
  

   

Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással  
x 

 

kapcsolatos feladatokat 
  

   

Részt vesz a vállalkozási tevékenység    

gazdaságosságának, a termelési 

tényezők  x x 

hatékony felhasználásának 

vizsgálatában    
    

Ellátja a marketingtevékenységhez 
kapcsolódó  

x x 
ügyintézői feladatokat 

 

   

Adatokat szolgáltat a pályázatok 

elkészítéséhez  x  

Közreműködik a vállalkozás üzleti   

x 
tervfejezeteinek kidolgozásában 

  

   

SZAKMAI ISMERETEK   
   

A befektetett eszközökkel való 
gazdálkodás,  

x 
 

innováció 
  

   

Készletgazdálkodás és logisztikai 

rendszer  x  

A munkaerő, mint emberi erőforrás  x  

Bérpolitika, bérrendszerek  x  

Gazdálkodás és gazdaságosság  x  

A vállalkozás vezetése és szervezete  x  

A vállalkozás stratégiája  x  
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A vállalkozás válsága és megszűnése  x  

A marketing vállalati működése  x  

Az üzleti terv fejezetei: a vezetői 

összefoglaló,    

a vállalkozás általános bemutatása, 

termékek és    

szolgáltatások, marketingterv, működési 

terv,   x 

humánerőforrás tervezése, pénzügyi 
terv,    

mellékletek az üzleti tervben    
    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
   

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése  x  

Szakmai kommunikáció, információ és  

x x 
kommunikáció 

 

   

Jogforrások megfelelő alkalmazása  x x 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 
adatbázis  

x x 
kezelés 

 

   

Képernyő-előtti munkavégzés szabályai  x x 

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIÁK   
   

Döntésképesség  x x 

Pontosság  x x 

Felelősségtudat  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
    

73.    
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Kapcsolatteremtő készség x x 

Nyelvhelyesség x x 

Konfliktusmegoldó készség  x 

MÓDSZERKOMPETEN

CIÁK   
   

Logikus gondolkodás x x 

Információgyűjtés x x 

Hibaelhárítás x x 
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13. Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy 18 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja  

A Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési és 

szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak 

költségkihatását. Bemutassa az üzleti terv fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a 

tanuló ezen ismereteit alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

Témakör: A marketing alapjai 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása, az amortizáció elszámolása (lineáris, 

teljesítményarányos) 

 

Témakör: A vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 

Témakör: A saját termelésű készlettekkel kapcsolatos elszámolások 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 

Témakör: A vállalkozás vagyona 

Tartalmak: A mérleg fogalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: A statisztika alapfogalmai 

Tartalmak: A statisztikai adatok rendezése, csoportosítása; az információk forrásai, az 

információszerzés eszközei 
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Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 
Tartalmak: A statisztikai tábla 

 

A viszonyszámokról általában: fogalma, számítása, a középértékek fogalma, fajtái 

 

Témakör: Az érték,  ár, és volumenindex 

Tartalmak: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők; az 

indexszámítás módszerei, a köztük lévő összefüggések 

 

 

13.3. Témakörök  

13.3.1. A vállalkozások működése és megszűnése 4 óra/… óra 

A kis- és középvállalkozások helye a nemzetgazdaságban 

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció 
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Innováció fogalma, alapesetei, innovációs lánc A 

befektetett eszközök fogalma és csoportosítása A 

beruházások fogalma, típusai 

A beruházások költsége 

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás Az 

amortizáció funkciója és rendszere 

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer 

A készletek csoportosítása 

A készletértékelés módszerei 

A készlettervezés 

A készletgazdálkodási rendszerek 

A logisztika lényege és szerepe a vállalkozásban 

A vállalati gazdálkodás logisztikai szemléletű vizsgálata 

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése 

Gazdálkodás a munkaerővel 

A munkaerő, mint emberi erőforrás és termelési tényező 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája és gazdálkodási tevékenysége 

Munkateljesítmények mérése 
 

A munkabér összetevői 

Bérrendszerek 

Gazdálkodás és gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és a ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem 

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalkozás válsága és megszűnése 

A vállalati válság fogalma, jelzései és okai 

A vállalati válságmenedzselés típusai: megelőző és zavarelhárító válságmenedzselés 

A kríziskezelés 

A vállalkozás megszűnése: végelszámolás, csődegyezség és felszámolás 

 

13.3.2. A vállalkozási stratégia és a marketing vállalati működése 4 óra/… óra 
 

A vállalkozás stratégiája 

A stratégia alkotás, mint vezetési funkció 

A stratégia fogalma és 5P-je 

A vállalati stratégia szerepe és szintjei 

A vállalati stratégia kidolgozásának menete 

A vállalati küldetés és a jöv őkép meghatározása A 

vállalatok környezetének elemzése 
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A vállalati diagnosztika 

A SWOT elemzés 
 

A vállalat pozícionálása, a portfolió módszerek alkalmazása 

A stratégiai variációk képzése és a választás 

A vállalkozás vezetése és szervezete 

A vezetés alapvető funkciói: a tervezés, a szervezés, a közvetlen irányítás, az 

ellenőrzés és a koordináció 

A vezetés eszközrendszere: motiváció, hatáskör, feladatkör és felelősség, 

döntéshozatal és a konfliktuskezelés 
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Lehetséges szervezeti formák: 

Lineáris 

Funkcionális 

Divizionális 

Mátrix szervezet 
 

A marketing vállalati működése 

A marketing, mint vállalatvezetési stílus 

Marketingstratégia kialakítása 

Marketingmix programok tervezése: termék- és szolgáltatásmarketing, vállalati 

árpolitika, elosztási csatornák, marketing kommunikáció 

A marketing információs bázisa: piac, potenciális vásárlók, potenciális konkurensek 

 

13.3.3. Az üzleti terv fejezetei 10 óra/… óra 
 

A vezetői összefoglaló célja, 

tartalma, elkészítése 

A vállalkozás általános bemutatása 

a nemzetgazdasági ág bemutatása, helyzetelemzés, prognózis 

a vállalkozás helye az iparág rendszerében 
 

a vállalkozás környezete, piaci részesedése a 

vállalkozás jellege, működési köre 
 

a vállalkozás szervezeti – jogi struktúrája a 

vállalkozás tulajdonosi és tőkeszerkezete a 

vállalkozás eszközei és forrásai 
 

a vállalkozás eredménye 

Termékek és szolgáltatások 

a termelési szerkezet bemutatása 

a termékek fizikai tulajdonságai, használhatóságuk 

a termékek piacképessége, fejlettsége, fejlesztési elképzelések, beruházások 

termékélet-görbe vizsgálatok 

termelés, hatékonyság, jövedelmezőség vizsgálata 

Marketingterv 

a piackutatás, mint a vállalati marketingterv alapja 

piackutatási módszerek 

a kutatási eredmények hasznosítása 

a marketing alappillérei: piaci szegmentálás, célpiac kiválasztása, pozicionálás 

konkurencia és kockázatelemzése (SWOT analízis) 

a marketingeszközök bemutatása: a 4 P 

termék, ár, értékesítési csatornák, marketingkommunikáció 

a marketingkommunikáció leggyakrabban alkalmazott módszerei 

reklám, eladásösztönzés, személyes eladás, public relations (PR) 
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Működési terv 

a telephely megválasztása 

a működési feltételek bemutatása 

a termelési és szolgáltatási folyamat bemutatása 

szervízellátás és vevőszolgálat működése 
 

a működést befolyásoló külső körülmények 

jogszabályi háttér 

környezetvédelem 

Humánerőforrás tervezése 

a szervezeti felépítés bemutatása 
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a vállalat vezetése 

humánerőforrás politika (munkaerőhelyzet, képzés, továbbképzés,ösztönzés, 

érdekeltség, bérek és egyéb juttatások) 

Pénzügyi terv 

a vállalat vagyoni helyzetének bemutatása és tervezett változásai : változásai: a 

vállalati mérlegterv (eszközök, források) 

a vállalat pénzügyi egyensúlyának tervezése 

eredményterv 

likviditási terv 

beruházások, befektetések 

saját erő biztosítása 
 

hitelek igénybevétele 

állami támogatások lehetősége 

Mellékletek az üzleti tervben 

kiegészítő információk szerepe az üzleti tervben 

fontosabb mellékletek: alapítói okirat, oklevelek, minőségi tanúsítványok, 

kiadványok, dokumentumok, PR-anyagok, szakmai önéletrajzok, pálya-utak, 

karriertervek, piackutatási anyagok, előszerződések, árajánlatok, referenciák, 

stb. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. Magyarázat   x  

2. Kiselőadás x x   

3. Megbeszélés  x   

4. Vita   x  

5. Szemléltetés   x  

6. Projekt  x   

7. Szimuláció x    



 

778 
 

8. Házi feladat   x  
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13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló   

x 
 

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
 

x 
 

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása   
x 

 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

 
x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
 

x 
 

  

rendszerezése 
  

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
 

x 
 

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű   

x 
 

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    



 

780 
 

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14. Üzleti terv készítése tantárgy 31 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja  

Az Üzleti tervkészítés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók egy kis- és 

középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint az üzleti 

tervkészítés folyamatát alkalmazva állítsanak össze tervfejezeteket a tanult statisztikai 

módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai 

követelményeit. Ezek a tervfejezetek adják az alapját a szakmai vizsga bemeneti 

feltételeként előírt üzleti tervnek. A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elkészített 

üzleti tervet bemutassák, prezentálják társaik előtt. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Statisztika gyakorlat 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Témakör: Az érték-, ár- és volumenindex 

Tartalmak: A számítógépes programokat alkalmazva, kiemelten a statisztikai a 

függvények használata 

 

14.3. Témakörök  

14.3.1. Az üzleti terv felépítése és elkészítése 3 óra/… óra 

Az üzleti tervkészítés céljai  

Az üzleti tervek fajtái  

Az üzleti terv felépítése  

Az üzleti terv formai követelményei  

Az üzleti tervkészítés folyamata  

Az üzleti terv információs bázisa  

A vállalkozási ötlet  

Célok, eszközök, módszerek, műszaki, technikai és jogi feltételek  

14.3.2. Az üzleti tervfejezetek kidolgozása 28 óra/… óra 

A vezetői összefoglaló formai követelményei  

A vállalkozás általános bemutatása  

 nemzetgazdasági  helyzetelemzések,  az  alapított  vállalkozás  elméletben 

tanultak szerinti bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése, elemzése 

 statisztikai módszerek alkalmazása, nyomtatásban történő  megjelenítése, 

számítástechnikai programok alkalmazása  

Termékek és szolgáltatások  

 a vállalkozás termelési szerkezetének és termékeinek, szolgáltatásainak 

részletes bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése  

Marketingterv  

 piackutatási kérdőívek készítése, kutatási eredmények feldolgozása, célpiac 

kiválasztás és termékpozicionálás  

 a vállalkozás konkrét marketingtervének elkészítése  

 a vállalkozás külső megjelenítése: logó, stílusjegyek, márkanevek, reklám- és 

PR-tervek készítése  

A működési terv  

 a vállalkozás működésének bemutatása, leírása, folyamatábrák készítése, 

grafikonok, ábrák nyomtatott megjelenítése  

Humánerőforrás tervezése  
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 szervezeti ábrák elkészítése, döntési folyamatok leírása, belső ellenőrzési 

rendszer bemutatása, munkaerő biztosítás eszközeinek leírása, érdekeltségi rendszer 

bemutatása, bértömeg, bérszínvonal alakulása a vállalkozásban (táblák, grafikonok, 

ábrák). 

A pénzügyi terv 

az elméletben tanultak szerint a pénzügyi folyamatok bemutatása, kidolgozása, 

megszerkesztése, pénzügyi mutatók kiszámítása, táblázatba foglalása, elemzése, 

következtetések levonása, beruházási terv, pénzügyi terv készítése 

Mellékletek az üzleti tervben: mellékletnek szánt dokumentumok, prospektusok, 

fényképek, újságcikkek gyűjtése, piackutatási kérdőívek besorolása, árajánlatok 

készítése, szakmai önéletrajzok készítése stb. 
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14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem, taniroda 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve 
 kerete  

felszerelések 
 

egyéni csoport osztály    

1. Magyarázat  x   

2. Kiselőadás x x   

3. Megbeszélés  x   
 

4. Vita  

5. Szemléltetés x 

6. Projekt x 

7. Szimuláció x 

8. Házi feladat x 

 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
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1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása  

x 
  

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x x   

2.2.  Leírás készítése x x   

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

     81.    
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3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

       

4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

       

4.2. 
  Információk rendszerezése 

x x 
  

  

mozaikfeladattal 
  

       

 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

10153-16 azonosító számú 
 

 

Könyvvezetési feladatok megnevezésű 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10153-16 azonosító számú Könyvvezetési feladatok megnevezésű megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

K
ö
n
y
v
v
ez

et
és

 

Pé
nz

fo
rg

al
m

ik
ön

yv
vi

te
lig

ya
ko

rla
t 

FELADATOK   
   

Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez x x 

Immateriális javakkal kapcsolatos 
gazdasági 

x 
 

eseményeket könyvel 
 

  

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos 

gazdasági 
x 

 

eseményeket könyvel 
 

  

Készletekkel kapcsolatos gazdasági 
x 

 

eseményeket könyvel 
 

  

Jövedelemelszámolással kapcsolatos 

gazdasági 
x 

 

eseményeket könyvel 
 

  

Költségekkel kapcsolatos gazdasági 
x 

 

eseményeket költségnemek szerint 

könyvel 

 

  

Pénzeszközök mozgásával kapcsolatos 
x 

 

gazdasági eseményeket könyvel 
 

  

Elszámolja az értékesítéssel összefüggő 
x 

 

gazdasági eseményeket 
 

  

Általános forgalmi adóval kapcsolatos 
x 

 

elszámolásokat végez 
 

  

Személyi jövedelemadóval kapcsolatos 
x 

 

elszámolásokat végez 
 

  

Ellátja a leltárak dokumentálásával 

kapcsolatos 
x 

 

feladatokat 
 

  

Zárlati munkálatokat végez x  
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Közreműködik a mérleg összeállításában   

Közreműködik az eredménykimutatás 
x 

 

összeállításában 
 

  

Eredménykategóriák számításához 

adatokat 
x 

 

szolgáltat 
 

  

Közreműködik a különféle szabályzatok 
x 

 

elkészítésében 
 

  

Pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet x  

Bevételi, bevételi- és 
költségnyilvántartást 

x x 
vezet   

Részletező nyilvántartásokat vezet x x 

Nyilvántartásai alapján határidőre 
adatokat 

x x 
szolgáltat   

A számviteli törvény x  

A beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettség x  

A vállalkozás vagyona, leltár és mérleg x  

A könyvelési tételek szerkesztése,   

könyvelésük, a mérlegre és az 

eredményre ható x  

gazdasági események   
   

A számlakeret, számlatükör, számlarend x  

84.   
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Befektetett eszközök, tárgyi eszközökkel 
x 

 

kapcsolatos elszámolások, immateriális 

javak 

 

  

Vásárolt és saját termelésű készletek 
x 

 

elszámolása 
 

  

Jövedelemelszámolás x  

Pénzügyi és hitelműveletekkel 
kapcsolatos 

x 
 

elszámolások, költségvetési kapcsolatok 
 

  

A kötelezettségekkel kapcsolatos 

elszámolások x  

A költségekkel kapcsolatos 

elszámolások x  

Vásárolt és saját termelésű készletek   

értékesítésével és kiszámlázott 
szolgáltatással x  

kapcsolatos elszámolások   
   

A könyvviteli zárlat és az éves 

beszámoló x  

Pénzforgalmi könyvviteli alapok x  

Alapnyilvántartások vezetése a személyi   

jövedelemadó törvény 5. sz. melléklete 
szerint 

x x (naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi 

és 
  

költségnyilvántartás, bevételi 

nyilvántartás)   
   

Részletező nyilvántartások vezetése x x 
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15. Könyvvezetés tantárgy 18 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja  

A Könyvvezetés tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a gazdasági 

eseményeket, azok bizonylatai alapján a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák 

adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni. 

Képesek legyenek továbbá az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, 

valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a 

könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

15.3. Témakörök  

15.3.1. Pénzforgalmi könyvviteli alapok 2 óra/… óra 

Pénzforgalmi könyvvitel fogalma, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatti 

könyvelést befolyásoló előírások, adózási szabályok 

Válaszható alapnyilvántartások fajtái, a nyilvántartások kötelező adattartalma, (a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklete 

szerint) vezetésük szabályai 

A naplófőkönyv rovatainak elnevezése, adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 
 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás az szja bevalláshoz 

A pénztárkönyv rovatainak elnevezése és ezek adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás a szja bevalláshoz 
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Bevételi nyilvántartás előírt adattartalma, vezetése, bizonylatok megőrzése 

Feladatok a bevételi nyilvántartás vezetésével, a fizetendő adó 
 

Részletező nyilvántartások fajtái, szükségessége, tartalma, vezetése 

 

15.3.2. Kettős könyvviteli alapok, bérelszámolás 2 óra/… óra 
 

A korábban tanult alapfogalmak, rendszerzés 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos fogalmak 

Bérfeladás, bérfizetés 

Levonások fajtái, keletkezésük, rendszerezésük, könyvelése 

Egyéb gazdasági események: előleg folyósítása, kártérítés 
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Betegszabadság, táppénz könyvelése 

Osztalék könyvelése, levonások, pénzügyi rendezése 

 

15.3.3. Befektetett eszközök 3 óra/… óra 
 

Tárgyi eszközök fogalma, mérlegsorai, a sorok tartalma 

Beruházások, (vásárolt és saját rezsis) tárgyi eszköz értékesítése, értékcsökkenés és 

értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenés 

Immateriális javak formái, tartalma 

Szellemi termékek, vagyoni értékű jog könyvelése 

Fontosabb gazdasági események könyvelésének összehasonlítása a tárgyi 

eszközökkel 

Sajátos értékcsökkenési szabályok 

 

15.3.4. Vásárolt készletek 4 óra/… óra 
 

Készletek fogalma, fajtái 

Tényleges beszerzési ár, készletcsökkenések értékelési módjai (átlagáras és FIFO 

módszer) 

Vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzése, készlet korrekciók, felhasználás, értékesítés, 

értékvesztés, selejtezés 
 

Leltár, leltározási eltérések 

 

15.3.5. Saját termelésű készletek 4 óra/… óra 
 

Költségek fajtái, csoportosítása 

Költségek könyvelésének lehetséges módjai, költségeket elszámol költségnemek 

szerint 

Önköltség fogalma, számításának módjai 

Saját előállítású készlet termelése során felmerült költségek, raktárravétel, értékesítés, 

STK állományváltozása 

 

15.3.6. Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok 2 óra/… óra 
 

Pénztári és banki pénzügyi műveletek összefoglalása 

Hitel-folyósítás, törlesztés könyvelése 

Költségvetési kapcsolatok könyvelése, áfa, társasági adó, költségvetéssel kapcsolatos 

befizetési kötelezettségek és követelések 

Évnyitás után rendező tételek 

 

15.3.7. Zárás, beszámolókészítés 1 óra/… óra 
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Zárlat fogalma, havi, negyedéves, éves zárási teendők 

Időbeli elhatárolások, fajtái, könyvelése 

Zárlati események könyvelése 

Eredménykimutatás, adóalap, társasági adó megállapítása, mérleg elkészítése 

Kiegészítő melléklet tartalma 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

 

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) 
 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés   x  

5. projekt  x   

6. kooperatív tanulás  x   

7. házi feladat x    

8. 

önálló 

feladatmegoldás x    

9. 
csoportos  

x 
  

feladatmegoldás 
   

     

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
 

x 
 

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

 
x 

 

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
 

x 
 

  

jegyzeteléssel 
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1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

   

  

kérdésekre 
   

        

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.4. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.5. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
  

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  Információk rendszerezése 

x 
   

  

mozaikfeladattal 
   

        

3.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
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15.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

16. Pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat tantárgy 31 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a Könyvvezetés tantárgy pénzforgalmi könyvviteli 

alapok témakörében megtanult elméleti ismereteket a tanuló a gyakorlatban alkalmazni 

tudja a gyakorlati életben is alkalmas számviteli szoftver használatával. 

A tanuló legyen képes a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot szakszerűen 

használva elvégezni a pénzforgalmi könyvelési feladatot. Ismerje a bevallások, 

adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok forráshelyét. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A Pénzforgalmi könyvviteli alapok tantárgy tanítása megelőzi a kettős könyvvitel tanítását. 

Így lehet biztosítani – időben - a pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat elméleti 

megalapozását. 

 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: Minden témakör Tartalmak: 

a témakörök teljes tartalma 

 

16.3. Témakörök  

16.3.1. Könyvelés naplófőkönyvben 16 óra/… óra 

Előkészítési feladatok 

A naplófőkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa Az 

áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 
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Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 

bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a naplófőkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 
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Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési 

adóbevallás készítéséhez 

 

16.3.2. Könyvelés pénztárkönyvben 8 óra/… óra 
 

Előkészítési feladatok 

A pénztárkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa Az 

áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 
 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, bérleti 

díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, bankköltség, 

forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, adótúlfizetés 

jóváírásának megjelenítése a pénztárkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési adóbevallás 

készítéséhez 

 

16.3.3. Bevételi nyilvántartások 3 óra/… óra 
 

Bevételi nyilvántartás vezetése eva-s adóalany esetén 

Eva előleg számítása időszakonként 

Éves bevallás tartalmához adatgyűjtés, bevallás elkészítése 

Bevételi nyilvántartás vezetése - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - 

meghatározott adóalanyokra vonatkozóan 

Bevételi határ figyelése, túllépése esetén a 40%-os adóalap, adó számítása, bevalláshoz 

adatközlés 

Bevételi nyilvántartás vezetése a kisadózó vállalkozások (katá-s adóalany) esetében 

A kata törvény szerinti bevétel értelmezése, bevétel megszerzésének időpontja 

 

16.3.4. Részletező nyilvántartások 4 óra/… óra 
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Folyószámla nyilvántartások vezetése (szállító, vevő) 

A munkabérekkel, vállalkozói kivéttel kapcsolatos nyilvántartások vezetése 

A tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, beruházásokkal kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások vezetése, aktiválás, értékcsökkenés számítása és felvezetése a 

kartonra, stb. 

Gépjárművel kapcsolatos elszámolási szabályok, nyilvántartások 

Egyéb követelések nyilvántartása a munkavállalókkal, tagokkal kapcsolatosan 
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Kötelezettségek analitikus nyilvántartása 

Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

Értékpapírok adatainak analitikus nyilvántartása 

Selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, nyilvántartása 

Leltár tartalma, készítése 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem, taniroda 

 

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 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. Magyarázat x x   

2. Megbeszélés x x   

3. Vita x    

4. Szemléltetés     

5. Projekt  x   

6. Kooperatív tanulás  x   

7. Szimuláció     

8. Házi feladat x    

 

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  
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 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x x 

  

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x x 
  

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
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1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.  Leírás készítése x x   

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Tapasztalatok utólagos 

x x 
  

  

ismertetése szóban 
  

       

2.4. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x x 
  

  

ismertetése szóban 
  

       

3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  Információk rendszerezése 

x x 
  

  

mozaikfeladattal 
  

       

4.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében     

4.1.   Műveletek gyakorlása x    

4.2. 
  Munkamegfigyelés adott 

x 
   

  

szempontok alapján 
   

       

 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

10154-16 azonosító számú 
 

 

Munkaerő-gazdálkodás megnevezésű 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10154-16 azonosító számú Munkaerő-gazdálkodás megnevezésű megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

M
un

ka
er

ő-

ga
zd

ál
ko

dá
s 

B
ér

sz
ám

fe
jté

si
g

ya
ko

rla
t 

   

FELADATOK   

Munkaügyi nyilvántartások alapján analitikus bérprogrammal számfejti a 

béreket x x 

Gondoskodik a bér kifizetéséről, levonások átutalásáról x x 

Részt vesz a bér, anyagi és egyéb ösztönzési rendszer kidolgozásában x  

Nyilvántartja az utazással kapcsolatos költségeket  x 

Alkalmazza a humán kontrolling eszközeit és módszereit, elemzéseket, 
számításokat végez, 

x 
 

információt ad a szakterülettel kapcsolatban 
 

  

Betartja az adatvédelemre vonatkozó szabályokat x  

Közreműködik a munkaerőterv, a bérterv és egyéb személyi jellegű költségek 
tervének 

x 
 

elkészítésében 
 

  

Részt vesz a munkakörelemzésben, a munkakör értékelésben x  

Részt vesz a szervezeti kultúra kialakításában és a munkavállalók 
beilleszkedésének 

x 
 

segítésében 
 

  

Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát x x 

Dokumentálja és elemzi a munkaidő-gazdálkodást x x 

Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását x x 

Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában, 

működteti azt x x 

Alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás módszereit, részt vesz a 
munkáltató 

x 
 

béren kívüli juttatási rendszerének kialakításában és működtetésében 
 

  

Be- és kilépteti a munkavállalót, új munkavállaló anyagát összegyűjti, 

nyilvántartásba vesz  x 

Betartja és figyelemmel kíséri a munkavállalók munkaköri orvosi alkalmassági 
vizsgálatával  

x 
kapcsolatos előírásokat 

 

  

Vezeti a dolgozók felvételével, kiléptetésével kapcsolatos nyomtatványokat a 

tartalmi és  
x  
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formai követelményeknek megfelelően   

Keresőképtelenségre vonatkozó adatokat gyűjt, rögzít  x 

Tanulmányozza, értelmezi és alkalmazza a bérelszámolás módszereit, a 
bérelszámolási 

x x 
tevékenység tartalmát, a vállalkozás más területeihez való kapcsolódását   

Összesítéseket készít  x 

Feladásokat készít a főkönyvi könyvelés részére  x 

Bérekről és ellátásokról jelentéseket, összesítéseket, nyilvántartásokat készít  x 

Nyugellátáshoz szükséges adatokat összegyűjt  x 

NAV felé adó-, járulékbevallást készít  x 

Nyugellátással kapcsolatosan adatszolgáltatást végez  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A munkaerőpiac szereplői, a munkaerő-szükséglet és a bérgazdálkodás x x 

Munkaszerződések és módosításuk x x 

A munkajog fogalma, a munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályok, a Munka 

Törvénykönyve x  
   

A társadalombiztosítás szerepe, sajátosságai, helye az államháztartás 
rendszerében, a 

x 
 

társadalombiztosítás bevételei 
 

  

A társadalombiztosításban részesülők köre (teljes körű biztosítottak, speciális 

ellátások) x  

Járulékfizetési kötelezettségek (foglalkoztatók, foglalkoztatottak) x x 

Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, családtámogatási ellátások és az 
ezekre való 

x x 
jogosultság feltételei, a társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb teendők   

94.   
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Egészségügyi hozzájárulás x x 

Magánnyugdíj, magánnyugdíj-pénztárak   

Eljárási szabályok, ellenőrzés, szankciók, adatszolgáltatási kötelezettség x x 

Általános stratégia, humánstratégia x  

Általános tervezés, munkaerő tervezés, bértervezés, személyi jellegű költségek 

tervezése x  

A munkahelyi bérpolitika x  

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer x  

Létszám, munkaidő-kihasználtsági, bérgazdálkodás mutatói, a szociális-jóléti 
tevékenység 

x x 
mutatói   

Munkakörelemzés, munkakör-értékelés x  

Szervezési kultúra x  

A beilleszkedés segítése x  

A hatékony foglalkoztatás módszerei, a hatékony bérgazdálkodás módszerei x x 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások x x 

Munkaerőköltség x  

Béren kívüli juttatások fajtái és adóvonzatai x x 

Ösztönzési, javadalmazási módszerek x x 

A munkaviszony és egyéb jogviszony létesítésére és megszüntetésére, illetve 
megszűnésére és 

x x 
járandóságokra vonatkozó szabályok   

Az új munkavállaló adóazonosító jelének és a TAJ számának beszerzése és 

nyilvántartása x x 

A személyes adatok védelméről szóló szabályok x x 

A keresőképtelenség, a betegszabadság és a táppénz elszámolásához szükséges 

adatok x x 

A havi adó- és járulékbevallások, az elektronikus bevallás  x 

A dolgozók felvételével és kiléptetésével kapcsolatos nyomtatványok, 
igazolások tartalma és 

x x 
formája, kitöltésük   

Számítógépes programismeret a munkaidő nyilvántartás adatainak rögzítésére, a 

bér 

x x 
elszámolására, adó- és járulékbevallás elkészítésére   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése x  
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Jogszabály-alkalmazás készsége x x 

TB-naptár kezelés készsége x x 

Szakmai kommunikáció x x 

Számnagyságok érzékelése x x 

Kész szoftverek használata x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Önállóság x x 

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség x x 

Határozottság x x 

Konfliktuskerülő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező képesség x x 

Módszeres munkavégzés x x 

Információgyűjtés x x 
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813 
 

 

17. Munkaerő-gazdálkodás tantárgy 36 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a a Munka Törvénykönyve által meghatározott 

szabályokat megismerje, és ezeket a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A 

tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a 

jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

Kiemelt adónemek Személyi 

jövedelemadó 
 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség Az 

adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 
 

Témakör: Egyéni vállalkozó jövedelemadózása 

Tartalmak: Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi a jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai 

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 
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A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 
 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

 

17.3. Témakörök  

17.3.1. Munkajog és munkaügyi alapok 16 óra/… óra 

A munka fogalma, a munkafolyamat, történeti fejlődésének áttekintése 

A munkaerő-gazdálkodás története 

 

 

 

96. 



 

815 
 

Motiváció, motivációs elméletek 

Képesség, készségek, képzettség 
 

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások 

Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia 

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése 

Toborzás és kiválasztás 

Teljesítményértékelés 

Munkaer ő fejlesztés, karriertervezés 

Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások 
 

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága 
 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, fejezetei 

Az Mt. alapelvei 

Jogok és kötelezettségek gyakorlása 

Egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség, jogkövetkezménye 

A munkaviszonyból származó igény elévülése 

A munkaviszony fogalma, alanyai 
 

Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettsége 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények 
 

A munkaszerződés módosítása 

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése, megszüntetés módjai A 

felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés  

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén A 

munkaviszony jogellenes megszűntetése, jogkövetkezményei 
 

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, 

szabályok 

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok 

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, az ügylet és készenlét 

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság 

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

 

17.3.2. A munka díjazása 8 óra/… óra 
 

A munkabér fogalma, részei 

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával 

Időbér, az idő mérése 

Teljesítménybér, teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér 

A bérpótlék fogalma és fajtái 
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Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj) 

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 

A munkabér védelme 

A munkaviszony egyes speciális típusai 

Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok 

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke 

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele 

A munkavállalói biztosíték 
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A kártérítés mérséklése 

A munkáltató kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke és módja 

 

17.3.3. Társadalombiztosítás fedezete 12 óra/… óra 
 

A társadalombiztosítás feladatai, ellátásai 

A társadalombiztosítás rendszere: 

egészségügyi ellátás: természetbeni, pénzbeli 

nyugellátás 

szociális juttatások 

Biztosítási kötelezettség 

társadalombiztosítási jogviszony, biztosított, foglalkoztató fogalma a 

biztosítási kötelezettség elbírálása, a biztosítás szünetelése 
 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok 

munkaviszony 

szövetkezeti tagsági viszony 

tanulói szerződés 

álláskeresési járadékban részesülő személy 

egyéni vállalkozó 
 

társas vállalkozó 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 

mezőgazdasági őstermelő 

Az ellátások fedezetét biztosító fizetési kötelezettségek: 

Szociális hozzájárulási adó, mértéke, az adó alanya, alapja 

Az adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok 

Szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezettek köre 
 

A kifizetőt terhelő adó alapja, illetve a kifizetőt terhelő adónak nem alapja 

Egyéni járulékok, fajtái, mértéke, alapja 

Nyugdíjjárulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

egyéni járulék fizetése többes jogviszonyban 

nyugdíjasok egyéni járulékfizetése 
 

kiegészítő nyugdíjpénztárakba történő befizetések 

Egészségbiztosítási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása a 

járulék számítása (speciális esetek) 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 
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járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettsége 

vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka 

Táppénz hozzájárulás 

Az ekho szerinti adózást választó munkavállaló i közteherfizetése, 

az ekho alapja, mértéke 

Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka) 

Egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettség esetei, alapja, mértéke 
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Nyugdíjbiztosítás ellátásai érdekében köthető megállapodások 

Egészségügyi szolgáltatás érdekében köthető megállapodások 
 

A járulékok megállapítása, befizetése és bevallása 

Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő 

mulasztások szankciói 

A szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetés speciális esetei, adókedvezmények 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. Magyarázat   x  

2. Megbeszélés  x x  

3. Vita  x x  

4. Szemléltetés  x x  

5. Projekt  x   

6. Házi feladat x    

 

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  
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 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
 

x 
 

  

feldolgozása 
  

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x x 
 

  

vezetett feldolgozása 
 

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
 

x 
 

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

     99.    
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2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.  Leírás készítése x    

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

       

2.3.  Tesztfeladat megoldása x    

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

       

 

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

18. Bérszámfejtési gyakorlat tantárgy 31 óra/… óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az elméleti ismeretei birtokában bérszámfejtés 

és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatokat végezzen. A Bérszámfejtési gyakorlat 

tantárgy tanulása után a tanuló alkalmassá válik munkavállalókkal kapcsolatos bér- és 

társadalombiztosítási ügyeket intézni, a munkavállalók jövedelmét a hatályos jogszabályok 

szerint meghatározni, a kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni, bevallásokat elkészíteni. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Témakör: Adózási gyakorlat 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A könyvelési tételek szerkesztése 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

Témakör: A jövedelem elszámolás 
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Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

18.3. Témakörök  

18.3.1. Bérszámfejtés előkészítése 2 óra/… óra 

Bérszámfejtő program szerkezetének megismerése   

Beállítási lehetőségek megismerése, módja   

18.3.2. Bérszámfejtés 28 óra/… óra 

Törzsadatok felvitele: 

a foglalkoztató vagy kifizetőhely adatainak rögzítése 

a dolgozó törzsadatainak felvitele 

 

 

 

 

100. 
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személyes adatok (név, lakcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ-kártya 

száma, családi állapot, szakképzettség, iskolai végzettség, stb.) 

a munkaszerződés adatainak felvitele, jogviszony típusa, besorolási bér, 

munkaidő, pótlékok 

nyilatkozatokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó beállítások 

adózási beállítások 

járulékfizetési beállítások 

egyéb adatok bevitele, bérfizetés módja 

előző munkahelyről „hozott adatok” bevitele a programba az adott naptári évvel 

kapcsolatosan 

A dolgozó beléptetésével kapcsolatos feladatok: beléptetéssel 

kapcsolatos adatszolgáltatás (T1041, T1042E) a dolgozó 

nyilvántartásba vétele 

Bérszámfejtés: 

munkaidőadatok, távollétek rögzítése (jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás szerint) 

bérszámfejtés futtatása 

a szükséges listák nyomtatási: fizetési jegyzék, stb. 

a bérek átutalásához szükséges adatok listázása, adatszolgáltatás 
 

a bérekkel kapcsolatos adó és járulékbevallások elkészítése, (08, 58) az adatok 

exportjának elkészítése 

bevallások ellenőrzése, elküldése 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos 

feladatok: szükséges nyomtatványok kiállítása, 

kitöltése soron kívüli bérszámfejtés, fizetés 

egészségügyi ellátásokhoz szükséges nyomtatványok kitöltése 

 

18.3.3. Egyéb feladatok 1 óra/… óra 
 

Hibákkal kapcsolatos feladatok: 

bérszámfejtés hibáinak felismerése 

bérszámfejtési hibák – annak eredetétől, okától függetlenül – felismerése, javítása, 

stb. 

javítás, önellenőrzés fogalma, alkalmazása a hibás javításoknál 

kapcsolódó bevallások javítása, önellenőrzése 

Egyéb feladatok: 

bérfeladás elvégzése 
 

bérfizetési jegyzékek listázása, nyomatása 

a dolgozók bérkartonjának listázása, nyomtatása 

adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatás 
 

éves jövedelemigazolás elkészítése a munkavállaló részére (M30, Adatlap-évszám) 

munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása (M29) 

átlagkereset igazolások kiállítása 
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adatszolgáltatás a vállalkozók felé a befizetendő adókról, járulékokról, azok 

határidejéről 

kapcsolattartás a bérszámfejtő program készítőivel 

jogszabályok követése, értelmezése, alkalmazása 

KSH felé adatszolgáltatás 

a munkakör végzéséhez szükséges egyéb tevékenységek végzése 

 

 

 

 

 

 

101. 
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18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem, taniroda 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve 
 kerete  

felszerelések 
 

egyéni csoport osztály    

1. Magyarázat X x   

2. Megbeszélés x x   

3. Vita x    
 

4. Szemléltetés  

5. Projekt x 

6. Kooperatív tanulás x 
 

7. Szimuláció  

8. Házi feladat x 

 

18.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport
- osztály- 

 

       

     bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
    

         

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
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    vezetett feldolgozása      

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

         

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.  Leírás készítése x x    

2.2.  Tesztfeladat megoldása x x    

2.3. 
  Tapasztalatok utólagos 

x x 
   

  

ismertetése szóban 
   

         

2.4. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x x 
   

  

ismertetése szóban 
   

         

     102.     
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3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

4.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében     

4.1.   Műveletek gyakorlása x x   

 

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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103. 
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A 
 

10496-16 azonosító számú 
 

 

Közlekedés-szállítási alapok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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104. 
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A 10496-16 azonosító számú Közlekedés- szállítási alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

K
öz

le
ke

dé
si

al
ap

fo
ga

lm
ak

 

K
öz

le
ke

dé
st

ec
hn

ik
áj

a 

K
öz

le
ke

dé
sü

ze
m

vi
te

le
g

ya
ko

rla
t 

    

FELADATOK    

Alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási   

x 
igazolványokra vonatkozó szabályokat 

  

   

Betartja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás 

területén   x 

Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését   x 

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és környezetvédelmi 

feladatokat x   

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a különleges küldemények 
szállítási   

x 
szabályainak betartását 

  

   

Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében x   

Betartja az utazási kedvezményekre való jogosultságokat és az 
utazási   

x 
igazolványok visszaváltásával kapcsolatos szabályokat 

  

   

Utazással kapcsolatos információt ad   x 

Ajánlatokat készít, reklámokat szervez x   

Alkalmazza a kommunikációs módszereket és a PR-szabályokat x   

Alkalmazza a szakmai idegen nyelvet és a szakmai kifejezéseket x   

Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot x x x 

Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi  
x x 

szabályozást 
 

   

Elemzéseket, ajánlatokat készít  x x 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot x  x 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket x x x 

Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási 
eszközt,  

x 
 

szükség szerint megtervezi az útvonalat 
  

   

Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket x  x 
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Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések 

készítésében x   

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat   x 

Betartja a rakodási tevékenységre vonatkozó szabályokat  x  

SZAKMAI ISMERETEK    

Közlekedési alapismeretek x   

A közlekedés technikai elemei  x  

A közlekedés forgalmi folyamatai az árufuvarozásban és a   

x 
személyszállításban 

  

   

A fuvarozási szerződések x  x 

A fuvarozási folyamat   x 

A fuvarozás eszközei  x  

Közlekedési informatika és alkalmazott számítástechnika x   

Szakmai idegen nyelv alkalmazása x   

Általános és ágazati díjszámítási ismeretek   x 

Közlekedés földrajzi alapismeretek x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Információforrások kezelése x x x 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban x x x 

105.    
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Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Külső megjelenés x x x 

Felelősségtudat x x x 

Szervezőkészség x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Udvariasság x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Határozottság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Információgyűjtés x x x 

Figyelem-összpontosítás x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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19. Közlekedési alapfogalmak tantárgy 108 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a 

közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, jelentőségével, 

valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

19.3. Témakörök  

19.3.1. Közlekedéstörténet 18 óra/18 óra 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

Közúti közlekedés a középkorban 

Motorizáció a közúti közlekedésben 

Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig Városi 

közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

Földrajzi felfedezések 

Gőzhajózás tengeren és belvízen 

Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

A magyar hajózás a XX. században 

A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

A vasúti közlekedés kezdetei 

A lóvasúttól a gőzösökig 

Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

Légi közlekedés Magyarországon 

A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

A hírközlés és távközlés fejlődése 

 

19.3.2. Közlekedési alapfogalmak 36 óra/36 óra 
 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 
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A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Az ember szerepe a közlekedésben 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

A közlekedési munkamegosztás 

A közlekedés, mint nemzetgazdasági ág 

 

 

 

107. 
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Az ember szerepe a közlekedés lebonyolításában 

A közlekedés és a gazdaság kapcsolata 

A közlekedés- biztonságról általánosságban 

A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők 

Aktív és passzív biztonság 

A tehergépkocsik és az autóbuszok biztonságáról röviden 

A közlekedésbiztonság helyzete hazánkban 

 

19.3.3. Közlekedési földrajz 36 óra/36 óra 
 

Közlekedés-földrajzi fogalmak 

Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői 

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű főútvonalak, 

körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

Páneurópai közlekedési folyosók 

Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 
 

Hazai repülőtereink 

Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 

 

19.3.4. Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 18 óra/18 óra 
 

A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

Konténerek az egységrakomány-képzésben 

Konténerek csoportosítása 

Nagykonténerek rakodás 

A kombinált áruszállítás előnyei 

Konténeres áruszállítás 

Közút- vasút huckepack szállítás 

Közút-vízi huckepack szállítás 

Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

A kombinált áruszállítás termináljai 

 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 
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19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

19.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  egyéni  csoport osztály  

1. magyarázat x  x x  

2. kiselőadás x  x   

   108.   
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3.  megbeszélés  x  x  x    

4.  szemléltetés    x  x    

5.  házi feladat  x  x       

6.  egyéb  x  x  x    

           

    

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység szervezeti 

Alkalmazandó eszközök és  

Sorszám 
   

kerete 
   

  

módszer neve 
     

felszerelések            

      egyéni csoport  osztály   

 1.   magyarázat x x   x   

 2.   kiselőadás x x      

 3.   megbeszélés x x   x   

 4.   szemléltetés   x   x   

 5.   házi feladat x        

 6.   egyéb x x   x   

 7.              

 8.              

 9.              

 10.              

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
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1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

     109.    
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3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése  x x   

3.2.   rajz készítése leírásból  x    

3.3.  rajz készítés tárgyról  x    

3.4.  rajz kiegészítés  x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről  x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés  x x x  

3.8.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

4.   

Komplex információk 

körében      

4.1.   Esetleírás készítése  x    

4.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

4.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

4..4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x x 

  

  

szóban felkészülés után 
   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

        

5.2. 
  Információk rendszerezése   

x x 
 

  

mozaikfeladattal 
   

        

5.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

  

munkavégzés irányítással 
   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
  Árutermelő szakmai  

x 
   

  

munkatevékenység 
    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    
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6.3. 
  Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

  

szempontok alapján 
  

        

7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
  

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

  

szempontok alapján 
  

        

7.2. 
  Feladattal vezetett  

x x x 
 

  

szerkezetelemzés 
  

        

7.3. 
  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

  

megfigyelése 
   

        

7.4. 
  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

  

üzemeléséről 
  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 
  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

  

alapmérések 
  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

  

esetmegfigyelés 
  

        

     110.    
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9.2. Szolgáltatási napló vezetése x x x  

9.3. 

Önálló szakmai 
munkavégzés 

x 
   

felügyelet mellett 
   

     

9.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés 
x 

   

közvetlen irányítással 
   

     

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

20. Közlekedés technikája tantárgy 144 óra/144 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse az 

egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat 

infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

20.3. Témakörök  

20.3.1. A vasúti közlekedés technikája 36 óra/36 óra 

A vasúti közlekedés felosztása  

A vasúti pálya  

Az alépítmény részei, kialakítása, feladata  

A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői  

A felépítmény alapfogalmai  

Vágánykapcsolások  

Különleges felépítmények  

Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői  

A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai  

A vasúti járművek káros mozgásai  

Vasúti kiszolgáló létesítmények  
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Vasúti jelző és biztosítóberendezések  

20.3.2. A közúti, városi közlekedés technikája 36 óra/36 óra 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

A tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 
 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Városok, települések infrastruktúrája 

 

 

 

111. 
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Városok, települések csoportosítása, részei 

A települések úthálózata 

A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Autóbusz megállóhelyek 

Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 

 

20.3.3. A vízi közlekedés technikája 36 óra/36 óra 

A vízi közlekedés csoportosítása  

A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak  

A vízi közlekedés járművei  

A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei  

Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények  

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei  

Kikötők, dokkok, hajógyárak  

20.3.4. A légi közlekedés technikája, repülőterek 18 óra/18 óra 

A légi közlekedés felosztása  

A légi közlekedés pályája  

A légi közlekedés járművei  

A repülőgépek osztályozása, szerkezete  

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei  

A repülőterek fajtái és létesítményei  

20.3.5. A csővezetékes szállítás 18 óra/18 óra 

A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

A csővezetékes szállítás csoportosítása 

A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányi 

A csővezetékes szállítás technikai berendezései 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

tanterem 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 
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20.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  egyéni  csoport osztály  

1. magyarázat x  x x  

2. kiselőadás x  x   

3. megbeszélés x  x x  

4. szemléltetés   x x  

5. házi feladat x     

   112.   
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6. egyéb x x x 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
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2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése x x   

3.2.   rajz készítése leírásból x    

3.3.  rajz készítés tárgyról x    

3.4.  rajz kiegészítés x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés x x x  

3.8.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

 4.   

Komplex információk 

körében     

4.1.   Esetleírás készítése x    

4.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

4.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

        

 

 

 

 

113. 
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4..4. 
  

Esemény helyszíni 
értékelése  

x x 
  

  

szóban felkészülés után 
   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

        

5.2. 
  Információk rendszerezése   

x x 
 

  

mozaikfeladattal 
   

        

5.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

  

munkavégzés irányítással 
   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
  Árutermelő szakmai  

x 
   

  

munkatevékenység 
    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 
  Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

  

szempontok alapján 
  

        

7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
  

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

  

szempontok alapján 
  

        

7.2. 
  Feladattal vezetett  

x x x 
 

  

szerkezetelemzés 
  

        

7.3. 
  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

  

megfigyelése 
   

        

7.4. 
  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

  

üzemeléséről 
  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      
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8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 
  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

  

alapmérések 
  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

  

esetmegfigyelés 
  

        

9.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

  

felügyelet mellett 
    

        

9.4. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Közlekedés üzemvitel gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

 

114. 
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21.1. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a 

gyakorlatban ismerjék az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak 

jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés technikája 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

21.3. Témakörök  

21.3.1. A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 36 óra/36 óra 

A vasúttal szemben támasztott követelmények 

A vasúti személyszállítási folyamat 

A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

Az áruk csomagolása 

A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

A rakodás, a küldemény átvétele 

A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 
 

A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

A vasúti menetrend 

 

21.3.2. A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 18 óra/18 óra 

A közúti áruszállítás üzemvitele  

Árufuvarozási folyamatok  

Járattípusok  

A közúti személyszállítás üzemvitele  

A városi közlekedés üzemvitele  

Városi tömegközlekedési rendszerek  

Utazási igazolványok  

21.3.3. A vízi közlekedés üzemvitel gyakorlat 18 óra/18 óra 

Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

Folyam-tengeri hajózás 

A tengerhajózás üzemvitele 

Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  
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Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

21.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

 

 

 

 

115. 
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Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
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1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése x x   

3.2.   rajz készítése leírásból x    

3.3.  rajz készítés tárgyról x    

3.4.  rajz kiegészítés x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés x x x  

     116.    
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3.8.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

4.   

Komplex információk 

körében      

4.1.   Esetleírás készítése  x    

4.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

4.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

4..4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x x 

  

  

szóban felkészülés után 
   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

        

5.2. 
  Információk rendszerezése   

x x 
 

  

mozaikfeladattal 
   

        

5.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

  

munkavégzés irányítással 
   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
  Árutermelő szakmai  

x 
   

  

munkatevékenység 
    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 
  Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

  

szempontok alapján 
  

        

7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
  

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

  

szempontok alapján 
  

        

7.2. 
  Feladattal vezetett  

x x x 
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   szerkezetelemzés      

7.3. 
  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

  

megfigyelése 
   

        

7.4. 
  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

  

üzemeléséről 
  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 
  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

  

alapmérések 
  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

  

esetmegfigyelés 
  

        

9.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

  

felügyelet mellett 
    

        

9.4. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

21.6. 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 
 

10501-16 azonosító számú 
 

 

Szállítmányozási ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10501-16 azonosító számú Szállítmányozási ügyintézői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK    
    

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási 

módot, 

x x x 
szükség szerint megtervezi az útvonalat    

    

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, 

szervezetekkel  x x 
    

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét x x x 

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő 

x x x 
szállítmánybiztosítási ajánlattal    

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való 

ellátásáról x x x 

    

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok 

kivizsgálásában,    

intézi a x x x 

kárügyeket    
    

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat x x x 

    

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

szabályokat x x x 
    

SZAKMAI ISMERETEK    
    

Közlekedésföldrajz-, térképismeret, hálózatok, 

útvonaltervezés x   

    

A külkereskedelem és gazdasági vonatkozásai x x x 

A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái x x x 
    

Okmányok a külkereskedelemben x x x 
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Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, 

ezek    

nemzetközi x x x 

szokványai    
    

A fuvarozás technikája és technológiája  x x 

Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, 

minőségköltségek x x x 

    

Áruismeret, veszélyesáru-szállítás, árukezelés x x x 

Csomagolás, egységrakomány-képzés x x x 

Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, 

rakományrögzítés x x x 

    

Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési 

feladatai x x x 
    

Vasúti-, közúti-, folyami-, tengeri-, légi- és kombinált 

forgalom  x x 
    

Biztosítás, kártérítés a közlekedésben x x x 

A szállítmánybiztosítási szerződések x x x 

Vámismeretek, vámokmányok x x x 
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A vámtarifa x x x 

Közlekedési ágazatonkénti díjszabások x x x 

Munka, tűz és környezetvédelmi szabályok x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
    

Szakmai olvasott szöveg megértése x x x 

Információforrások kezelése x x x 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban x x x 

    

Értékelési elemzési készség x x x 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések használata szóban és 

írásban x x x 
    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
    

Külső megjelenés x x x 

Felelősségtudat x x x 

Szervezőkészség x x x 

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) x x x 

Vállalkozói kompetencia x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
    

Udvariasság x x x 

Kooperativitás (csapatszellem) x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Irányítókészség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
    

Problémamegoldás x x x 

Információgyűjtés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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22. Általános szállítmányozási ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja  

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy 

a Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati 

képzést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a 

külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével 

kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet 

megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet 

meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző 

közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és 

fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincs. 

 

22.3. Témakörök  

22.3.1. Szállítmányozási alapismeretek 62 óra/62 óra 

Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 

A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

A szállítmányozási szerződés megkötése 

Okmányok a szállítmányozásban 

A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

Szállítmányozási szakmai szervezetek 

A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és 

szolgáltatókkal, 

Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 

 

22.3.2. Szállítmányozási földrajz 62 óra/62 óra 
 

Magyarország gazdasági körzetei, jelentősebb települései. 

A Magyarországi vasúthálózat szerkezete és jellemzői, Magyarország főbb 

vasútvonalai, átlós fővonalak, határátkelőhelyek 

Magyarország közúthálózata, közutak csoportosítása, műszaki jellemzői, 

áruforgalmuk 

A magyarországi közutak számozási rendszere, Magyarország elsőrendű és 

másodrendű főútjai, körgyűrűk, közúti határátkelőhelyek 
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Magyarországot érintő "E" utak 

Magyarország vízi közlekedése, a hajózható vízi utak, vízi közlekedést befolyásoló 

tényezők 

A magyarországi repülőterek földrajzi elhelyezkedése és forgalmuk 

Magyarország logisztikai rendszere. 

Nemzetközi vasúti összeköttetések 

Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

A magyar és a szomszédos államok vasútjainak határállomásai. 
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Európa közúti fővonalai, "E" utak, Magyarországot érintő "E" utak 

Európa belvízi közlekedése 

Hajózható csatornák Európában, a Duna - Majna - Rajna csatorna 

Európa tengeri hajózása, főbb kikötői 

Az Európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

Interkontinentális forgalom 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

22.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 
Alkalmazandó eszközök 

és 

  

szervezési 

kerete  felszerelések 

  (differenciálási módok)  

  egyéni 
csoport

-   osztály-keret 

   bontás    
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek      

1.1. 

Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása x     

       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 
vezetett x     

 feldolgozása      

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása x     

 jegyzeteléssel      

1.4. Hallott szöveg feldolgozása x     

 jegyzeteléssel      

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 
vezetett x     

 feldolgozása      

1.6. 

Információk önálló 

rendszerezése x     

1.7. Információk feladattal vezetett x x  x  

 rendszerezése      

2. 

Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, 

feladato

k    

2.1. Írásos elemzések készítése x     

2.2. Leírás készítése x     

  123.     
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2.3. 
Válaszolás írásban 
mondatszintű x    

 kérdésekre     

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni x    

 felkészüléssel     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 
ismertetése x    

 szóban     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 
ismertetése x    

 szóban     

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6. rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7. rendszerrajz kiegészítés x x x  

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x    

4.2. 

Elemzés készítése 

tapasztalatokról x    

      

4.3. Jegyzetkészítés eseményről x    

 kérdéssor alapján     

4..4. Esemény helyszíni értékelése x x   

 szóban felkészülés után     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5. 
Csoportos munkaformák 
körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x x  

 szövegfeldolgozás     

5.2. 

Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal x x  

      

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés  x x  

 irányítással     
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5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

5.5. Csoportos versenyjáték  x x  

6. 
Gyakorlati munkavégzés 
körében     

6.1. Árutermelő szakmai x    

 munkatevékenység     

6.2. Műveletek gyakorlása x    

6.3. Munkamegfigyelés adott x x x  

 szempontok alapján     

7. 

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése 
adott x x x  

 szempontok alapján     

7.2. 

Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés x x x  

      

7.3. 

Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése x x  

      

7.4. Adatgyűjtés géprendszer x x x  

 üzemeléséről     

8. 
Vizsgálati tevékenységek 
körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x x  

8.2. Technológiai minták elemzése x x x  

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x x  

  124.    
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8.4. Vegyészeti laboratóriumi x x x  

 alapmérések     

8.5. Anyagminták azonosítása x x x  

8.6. Tárgyminták azonosítása x x x  

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 
körében     

9.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, x x x  

 esetmegfigyelés     

9.2. Szolgáltatási napló vezetése x x x  

9.3. Önálló szakmai munkavégzés x    

 felügyelet mellett     

9.4. Önálló szakmai munkavégzés x    

 közvetlen irányítással     

 

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

23. Ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy 217 óra/217 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja  

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az 

általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az 

egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincs. 

 

23.3. Témakörök  

23.3.1. Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 124 óra/124 óra 

A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában A 

vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok 

Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, 

rakminta 

A nemzetközi vasúti egyezmények 
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Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek Vasúti 

fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése Reexpedíció, 

tranzitforgalom 

A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi 

típusok, azok fontosabb műszaki adatai 

Közúti fuvarozási engedélyek 

Nemzetközi közúti egyezmények 

Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál 

jelentkező szállítmányozói feladatok 
 

Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti 

határátmenetek 

 

23.3.2. Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 93 óra/93 óra 

 125.  
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A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a 

tengerhajózási ügyletek szabályozása 

A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák 

Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) 

átruházhatósága 

A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli 

országok kikötőinek ismerete 

A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási 

okmányok 

Dunai kikötők ismerete 

A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk 

lebonyolításában 

A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, 

légi társaságok 
 

Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények 

Légi díjszabások, fuvarozási okmányok 

A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés 

Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban 

Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése 

Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, 

valamint a tengerentúli forgalomban 

Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció) 

Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

A kombinált forgalom szervezése 

A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók 

és terminálok 

A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom 

lebonyolításánál 

A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa 

országaiba 

 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 
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23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

23.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  

egyén
i  csoport osztály  

   126.   
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1. magyarázat x x x 

2. kiselőadás x x  

3. megbeszélés x x x 

4. szemléltetés  x x 

5. házi feladat x   

6. egyéb x x x 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

    Tanulói tevékenység  

    szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések     

egyéni 

csoport

- osztály-      

     bontás keret  

 1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló 

x 
   

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

 

vezetett feldolgozása 
   

       

1.3. 
 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

 

feldolgozása 
   

       

1.6. 
 Információk önálló 

x 
   

 

rendszerezése 
   

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

 

rendszerezése 
 

       

 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 

x 
   

 

kérdésekre 
   

       

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni 

x 
   

 

felkészüléssel 
   

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
 Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

 3.  Képi információk körében     

3.1.  rajz értelmezése x x   

3.2.  rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6. rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.  rendszerrajz kiegészítés x x x  

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

 4.  

Komplex információk 

körében     

4.1.  Esetleírás készítése x    

    127.   
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4.2. 
 Elemzés készítése  

x 
   

 

tapasztalatokról 
    

       

4.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

 

kérdéssor alapján 
    

       

4.4. 
 

Esemény helyszíni 

értékelése  
x x 

  

 

szóban felkészülés után 
   

       

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.  

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

 

szövegfeldolgozás 
   

       

5.2. 
 Információk rendszerezése   

x x 
 

 

mozaikfeladattal 
   

       

5.3. 
 Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

 

munkavégzés irányítással 
   

       

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5. Csoportos versenyjáték   x x  

6.  

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
 Árutermelő szakmai  

x 
   

 

munkatevékenység 
    

       

6.2.  Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 
 Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

 

szempontok alapján 
  

       

7.  

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
 

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

 

szempontok alapján 
  

       

7.2. 
 Feladattal vezetett  

x x x 
 

 

szerkezetelemzés 
  

       

7.3. 
 

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

 

megfigyelése 
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7.4. 
 Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

 

üzemeléséről 
  

       

8.  

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1. 

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.  

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3. 

Geometriai mérési 

gyakorlat  x x x  

8.4. 
 Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

 

alapmérések 
  

       

8.5.  Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6. Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.  

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

 

esetmegfigyelés 
  

       

9.2.  Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 
 

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

 

felügyelet mellett 
    

       

9.4. 
 

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

 

közvetlen irányítással 
    

       

 

 

 

 

23.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

128. 
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24. Szállítmányozási ismeretek gyakorlat tantárgy 155 óra/155 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja  

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben 

tanultakat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét 

szállítmányozási feladatok üzemszerű bonyolításával. 

 

 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincs 

 

24.3. Témakörök  

24.3.1. Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések  

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek  

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése  

24.3.2. Közúti szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Gépkocsi megrendelése,  

Fuvarokmányok kitöltése,  

Fuvardíj elszámolása,  

24.3.3. Vízi szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Hajózási okmányok kitöltése,  

Hajózási okmányok funkciói, típusai;  

A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága  

A folyamhajózás okmányainak kitöltése  

24.3.4. Légi szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Légi díjszabások kezelése  

Légi díjszámítás  

Fuvarozási okmányok kitöltése  

24.3.5. Kombinált szállítmányozási gyakorlat 31 óra/31 óra 

Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál 
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24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

24.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

 

129. 
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Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
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1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x x   

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x x 
  

  

kérdéssor alapján 
  

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

        

     130.    
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3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

10034-16 azonosító számú 
 

 

Logisztikai ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10034.16. azonosító számú Logisztikai ügyintézői feladatok. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

L
o
g

is
zt

ik
a 

Lo
gi

sz
tik

ai
 

te
rv

ez
és

és
fe

jle
sz

té
s 

   

FELADATOK   

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok tervezésére, 
lebonyolítására, 

x x 
fejlesztésére vonatkozóan   

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló információs rendszert 

működtet, 

x x 
informatikai eszközöket kezel   

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét x x 

Napi, heti, havi jelentést készít x x 

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet x x 

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi x x 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal x  

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a logisztikai/termelési 

igények alapján x x 

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le x  

Beszállítókat minősít x  

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el  x 

"Leanproduction" rendszernek megfelelően végzi tevékenységeit  x 

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja és ellenőrzi x  

Logisztikai normatívákat mér és elemez x x 

"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet x  

Készletelemzést végez  x 

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat szervez x  

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó szabályozások előírásait x  

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra vonatkozó információkat x  

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat x  

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat x  

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel kapcsolatos ügyeket 

intéz  x 
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Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz x  

Reklamációs ügyeket intéz x x 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat x  

SZAKMAI ISMERETEK   

Logisztikai alapfogalmak x  

A makro és a vállalati logisztika elemei x  

A vállalati logisztikai rendszer felépítése x  

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk x  

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek x  

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői x  

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső vevők) x  

A logisztikai információs rendszer x x 

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai  x 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői  x 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség  x 

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői x  

Az áruátvétel menete, bizonylatolása x  

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei  x 

133.   
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Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP és MRPII)  x 

A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer  x 

Elosztástervezés (DRP)  x 

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik x  

Készletezési modellek  x 

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság meghatározása  x 

A készletgazdálkodás főbb mutatói x x 

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, gyakorisága x  

A logisztikai kontrolling feladatai x  

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata x  

Az értékesítési csatornák jellemzői x  

A veszélyes áruk tulajdonságai x  

A veszélyes áruk osztályozása x  

A veszélyes áruk okmányai x  

A veszélyes áruk csomagolása x  

A veszélyes áruk jelölései x  

Élelmiszerek kezelésének szabályai x  

Veszélyes áruk kezelésének szabályai x  

Munka-,tűz- és környezetvédelmi szabályok x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai olvasott szöveg megértése x x 

Információforrások kezelése x x 

Szakmai nyelvű íráskészség x  

Értékelési, elemzési készség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Kommunikáció (szövegértés/szövegalkotás) x x 

Vállalkozói kompetencia x  

Szervezőkészség x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kooperativitás (csapatszellem) x x 

Kreativitás x  

Irányítókészség x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémamegoldás x x 

Digitális kompetencia x x 

Információgyűjtés x x 

Nyitott hozzáállás x x 
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25. Logisztika tantárgy 217 óra/217 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja  

A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika 

fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó 

feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek 

együttműködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a logisztikai területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző 

beruházások költségekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett 

kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

25.3. Témakörök  

25.3.1. A logisztikai rendszer 1 62 óra/62 óra 

A logisztikai rendszer  

A vállalati logisztikai rendszer főbb elemei  

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai  

Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk  

A beszerzés és beszállító menedzsment  

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei  

A beszerzési folyamat  

A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői  

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata  

A kiszolgálási színvonal fogalma  

A logisztikai információs rendszer  

Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

Áruazonosító és nyomon követési rendszerek  

City logisztika  

Makro logisztika  

25.3.2. Vevő-szállító kapcsolatok2 62 óra/62 óra 

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

A szállító minősítés 

Ajánlatértékelés 
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Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

Kis értékű beszerzések kezelése 

Megrendelés feladása 

Az áruátvétel menete 

Rendelésteljesítés feltételei 
 

Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

Kiszolgálási színvonal mérése 

Aftersale kapcsolatok 

Reklamáció kezelése 

Visszáru kezelése 

 

 

135. 
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25.3.3. Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában3 31 óra/31 óra 

A veszélyes áruk tulajdonságai  

A veszélyes áruk kezelésének szabályai  

A veszélyes áruk osztályozása  

A veszélyes áruk jelölése  

A veszélyes áruk csomagolása  

A veszélyes áruk nyilvántartása  

Az élelmiszerek kezelésének szabályai  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok  

25.3.4. Logisztikai kontrolling 62 óra/62 óra 

A logisztikai és a pénzügyi kontrolling fogalma 

A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

A készletértékelés elvei 

Készletgazdálkodás főbb mutatói 

Logisztikai normatívák mérése és elemzése 
 

Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

Költséghatékonysági számítások 

Jelentések készítése 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

25.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  
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4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x x   

6. egyéb x x x  

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

 

 

  Tanulói tevékenység Alkalmazandó 

eszközök és 
Sorszám 

Tanulói 
tevékenységforma szervezési kerete 

felszerelések   

(differenciálási módok) 
   

  136.  
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egyéni 

csoport
- osztály-  

   bontás keret  

1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló  

x x 
  

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal  

x x 
  

 

vezetett feldolgozása 
   

       

1.3. 
 

Olvasott szöveg 

feldolgozása  
x x 

  

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása  

x x 
  

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

  

 

feldolgozása 
   

       

1.6. 
 Információk önálló  

x x 
  

 

rendszerezése 
   

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett  

x x 
  

 

rendszerezése 
   

       

2.  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.  Írásos elemzések készítése  x x   

2.2. Leírás készítése  x x   

2.3. 
 

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x x 
  

 

kérdésekre 
   

       

2.4. Tesztfeladat megoldása  x    

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni  

x 
   

 

felkészüléssel 
    

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos  

x x x 
 

 

ismertetése szóban 
  

       

4.  

Komplex információk 

körében      

4.1.  Esetleírás készítése  x    

4.2. 
 Elemzés készítése  

x x 
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  tapasztalatokról      

4.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

 

kérdéssor alapján 
    

       

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.  

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

 

szövegfeldolgozás 
    

       

5.2. 
 Információk rendszerezése   

x 
  

 

mozaikfeladattal 
    

       

5.3. 
 Kiscsoportos szakmai   

x 
  

 

munkavégzés irányítással 
    

       

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x   

5.5. Csoportos versenyjáték   x   

6.  

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
 Munkamegfigyelés adott  

x x 
  

 

szempontok alapján 
   

       

7.  

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

7.1. 
 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x 

  

 

esetmegfigyelés 
   

       

2.2.  Szolgáltatási napló vezetése  x    

7.3. 
 

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

 

felügyelet mellett 
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7.4. 

Önálló szakmai 
munkavégzés 

x 
   

közvetlen irányítással 
   

     

 

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

26. Logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlat tantárgy 171 óra/171 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja  

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz 

kapcsolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni 

termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a 

minőségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési 

feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

26.3. Témakörök  

26.3.1. Készletgazdálkodás gyakorlat 62 óra/62 óra 

A készletek szerepe a logisztikai rendszerben  

A készletek típusai  

A biztonsági készletek szerepe  

Készletmodellek  

Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk  

A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása  

ABC elemzés  

XYZ elemzés  

26.3.2. Termeléstervezés gyakorlat 62 óra/62 óra 

A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel  
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Aggregált terv  

Anyagszükséglet tervezés, MRP  

A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben  

Ütemezés  

Termeléstervezés adatbázisai  

26.3.3. Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 57 óra/57 óra 

A lean alapelvei, a lean termelési rendszer 

Folyamatfejlesztés 

A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 

 

 

 

138. 
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Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

TQM 

Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, termelési tevékenységet végző gazdasági vállalkozás 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, szimuláció, megbeszélés, házi feladat 

 

26.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. szimuláció x x   

4. megbeszélés x x x  

5. projekt x x x  

6. házi feladat x    

 

26.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
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1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

         

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése x     

2.2.  Leírás készítése x     

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
   

  

kérdésekre 
   

         

     139.     
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2.4.  Tesztfeladat megoldása  x x   

2.5. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.6. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
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26.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10036-16 azonosító számú 
 

 

A raktáros feladatai 

megnevezésű 
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tantárgyai, témakörei 
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A 10036-16.. azonosító számú A raktáros feladatai. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 

 R
ak

tá
ro

zá
sf

ol
ya

m
at

ok
 

Sp
ec

iá
lis

 á
ru

kr
ak

tá
ro

zá
sa

 

A
 ra

kt
ár

oz
ás

gy
ak

or
la

ta
 

    

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a 

x x x 
megrendelés és a szállítólevél szerint    

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz 

csatolt 

x x x dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségét    

Eltérés esetén jelentést készít a 

beszerzési 

x x x 
részleg felé    

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez x x x 

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó 
árut a 

x x x 
minősítés elvégzéséig    

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki 

állapotát x x x 

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit x x x 

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét x x x 

Vezeti a készlet-nyilvántartási 

x x x 
dokumentumokat 

   

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást x x x 

Elkészíti a beérkezett megrendelések 

x x x 
árukiszedési jegyzékeit    

Komissiózási tevékenységet végez x x x 

Elkészíti az árukiadást kísérő 

bizonylatokat x x  

Előkészíti a kiszállítandó árukat x x x 
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Anyagmozgató berendezéseket 

működtet x x  

Részt vesz a leltározási, leértékelési, 
selejtezési 

x x x 
folyamatokban    

Betartja a készletkezelési irányelveket x x  

Segíti, ellenőrzi a leltározást, 
leértékelést, 

x x x 
selejtezést    

Betartja/betartatja a balesetvédelmi 

x x x 
szabályokat    

Betartja/betartatja a veszélyes áruk 

raktározási 

x x x 
szabályait    

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és 

figyelmeztető 
x x 

 

feliratait 
 

   

Ellenőrzi a mérőeszközök, 

mérőberendezések 
x x 

 

műszaki állapotát, hitelességének lejárati 

idejét 

 

   

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi 

eszközök és 

x x x 
berendezések meglétét, épségét    

Javaslatot készít a kötelező 

karbantartások, 
x x 

 

hitelesítések elvégzésére 
 

   

Szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári 
x x 

 

hulladékoknál 
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A raktározás szerepe a logisztikai 
x x 

 

folyamatokban 
 

   

A raktározás folyamatai x x x 

Az áruátvétel eljárási szabályai x x x 

A raktározás során használt 

mérőeszközök x x x 

Tárolási módok és alkalmazási 

feltételeik x x x 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és 

eszközeik x x x 

A komissiózás folyamata és 

eszközrendszere x x  

Raktári árumozgások és a 
készletnyilvántartás 

x x x 
bizonylatai, és kezelésük    

A számítógépes raktárirányítás 

szoftverei és 
x 

 
x 

eszközei 
 

   

A raktározás munkavédelmi és 
x 

 
x 

környezetvédelmi követelményei 
 

   

A raktár tűzvédelmi követelményei x  x 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és 
x 

 

x 
karbantartásának szabályai 

 

   

A veszélyes áruk kezelésének, 

tárolásának  
x x 

szabályai 
 

   

Élelmiszerek kezelésének, tárolásának  

x x 
szabályai 

 

   

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x 

Jelképek értelmezése x x x 

Mennyiségérzék x x x 

Precizitás x x x 

Szervezőkészség x x x 

Pontosság x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Irányíthatóság x x x 
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Határozottság x x x 

Áttekintőképesség x x x 

Kontroll x x x 

Gyakorlatias feladatelemzés x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. 
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27. A raktározási folyamatok tantárgy 108 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás folyamatelemei tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és 

árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések 

teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

27.3. Témakörök  

27.3.1. A folyamat modul rendszere 36 óra/36 óra 

A raktározás szükségessége, feladatai,  

A raktárak fajtái, jellemzőik.  

A raktározási modell.  

A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai.  

Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai.  

Árutárolási módok és jellemzőik.  

A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői.  

Magastárolási rendszerek jellemzői.  

Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata  

A komissiózás fajtái, részfolyamatai  

Bizonylat nélküli komissiózási módszerek  

Az expediálás feladatai  

A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái.  

27.3.2. A raktározás eszközrendszere 36 óra/36 óra 

Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei.  

A raktáron belüli árumozgatás eszközei.  

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik. 

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik.  

Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei.  

Rakományrögzítő és csomagológépek.  

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás.  
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27.3.3. A raktárirányítási rendszer 18 óra/18 

óra 

 

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei. 

Az információ-átvitel megoldásai. 

Raktári állapotjelző információk. 

Árumozgást jelző információk. Az 

információ továbbítás eszközei. 

Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek. 

Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

 

 

144. 
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A raktár külső kapcsolatainak információi. 

Az EDI informatikai rendszer. 

A raktárirányítás feladatai. 

A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere. 

Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás. 

Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere. 

A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei. 

A folyamatirányítás információs rendszere 

 

27.3.4. Raktári bizonylatolás 18 óra//18 óra 

 

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei. Az 

áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei 

Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma. 

Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei. 

Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei. 

Áruáttárolási bizonylat. 

Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

Készlet nyilvántartási bizonylatok. 
 

Készletmozgások bizonylatai 

Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

A leltározás menete és bizonylatai. 

A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai. A 

selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

27.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  
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1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x x   

 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 
Alkalmazandó eszközök 

és 

  szervezési kerete felszerelések 

  145.  
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(differenciálási 

módok)  

   egyéni 
csoport

-  osztály-keret 

    bontás   

1. 

Információ feldolgozó 

tevékenységek      

1.1. 

Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása  x    

       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 
vezetett  x x   

 feldolgozása      

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása  x    

 jegyzeteléssel      

1.4. Hallott szöveg feldolgozása  x    

 jegyzeteléssel      

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 
vezetett  x x   

 feldolgozása      

1.6. 

Információk önálló 

rendszerezése  x    

1.7. Információk feladattal vezetett  x x   

 rendszerezése      

2. 

Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, 

feladato

k   

2.1. Írásos elemzések készítése  x    

2.2. Leírás készítése  x    

2.3. 
Válaszolás írásban 
mondatszintű  x    

 kérdésekre      

2.4. Tesztfeladat megoldása  x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni  x    

 felkészüléssel      

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 
ismertetése  x    

 szóban      

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 
ismertetése  x    

 szóban      

3. Komplex információk körében      

3.1. Esetleírás készítése  x    
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3.2. 

Elemzés készítése 

tapasztalatokról  x    

       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről  x x   

 kérdéssor alapján      

3.4. Esemény helyszíni értékelése  x    

 szóban felkészülés után      

4. 

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x   

 szövegfeldolgozás     

4.2. 

Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal x   

      

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés  x   

 irányítással     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5. Csoportos versenyjáték   x   

5. 
Szolgáltatási tevékenységek 
körében      

5.1. Önálló szakmai munkavégzés  x    

 felügyelet mellett      

5.2. Önálló szakmai munkavégzés  x    

 közvetlen irányítással      

 

 

27.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

 

 

146. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

28. Speciális áruk raktározása tantárgy 36óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 

 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja  

A speciális áruk raktározása tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat 

a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével 

raktározásával kapcsolatosak. mindkét árufajta az egészségvédelmi követelmények 

szempontjából ígényel különleges bánásmódot 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

28.3. Témakörök  

28.3.1. Veszélyes áruk raktározása 18 óra/18 óra 

A veszélyes áruk fogalma.  

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai  

Veszélyes áruk VCI osztályozása  

Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai.  

A veszély jellegére utaló „H” mondatok.  

Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok  

A biztonsági adatlap tartalma és szerepe  

Az előzetes ellenőrzés.  

Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése  

Részletes ellenőrzés és azonosítás  

Raktárhely kijelölése és betárolás.  

Az együttraktározási tilalom.  

Komissiózási előírások.  

Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás.  

28.3.2. Élelmiszerek raktározása 18 óra/18 óra 

Az élelmiszer biztonság fogalma. 

Az élelmiszer biztonság összetevői: 

- mikrobiológiai szempontból 
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- kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

- fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

Élelmiszer biztonság a raktározásban 

Higiéniai követelmények Klimatikus 

követelmények Károsodások elleni 

védelem módszerei 

A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata 

Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

 

 

147. 



 

917 
 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

28.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x    

 

28.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
    

         

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

         

1.3.   

Olvasott szöveg 

feldolgozása x     
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jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése x     

2.2.  Leírás készítése x     

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
   

  

kérdésekre 
   

         

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
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2.6. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

28.6. A tantárgy értékelésének módja  
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

29. Raktározás gyakorlat tantárgy 90 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

29.1. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten 

sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához 

szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó 

bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok 

feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

29.3. Témakörök 
 

 

 

149. 
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29.3.1. Raktározási folyamatok és eszközeik 36 óra/36 óra 

Raktári anyagmozgató gépek fajtái.  

Mérőeszközök fajtái.  

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása.  

A raktározás balesetvédelmi előírásai.  

A raktározás tűzvédelmi előírásai.  

A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés.  

A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai.  

Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai.  

29.3.2. Raktárirányítási gyakorlat 18 óra/36 óra 

Raktárirányítási programok funkciói.  

A raktárirányítás információs rendszere.  

Az információátvitel eszközei és használatuk  

A komplex számítógépes raktározás feladatai.  

29.3.3. Komissiózás a gyakorlatban 36 óra/36 óra 

Megrendelések feldolgozása 

Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

Árukigyűjtési program összeállítása 

Áruelőkészítés 
 

A komissiózás bizonylatai és kezelésük. 

Bizonylat nélküli komissiózás 

 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció 

 

29.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  
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2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x x  

 

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

  Tanulói tevékenység Alkalmazandó 

eszközök és 
Sorszám 

Tanulói 
tevékenységforma szervezési kerete 

felszerelések   

(differenciálási módok) 
   

  150.  
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egyéni 

csoport
- osztály-  

    bontás keret  

1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló  

x 
   

  

feldolgozása 
    

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal  

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása  
x 

   

  

jegyzeteléssel 
    

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása  

x 
   

  

jegyzeteléssel 
    

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

  

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló  

x 
   

  

rendszerezése 
    

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett  

x x 
  

  

rendszerezése 
   

        

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése  x    

2.2.  Leírás készítése  x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x x 
  

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása  x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni  

x 
   

  

felkészüléssel 
    

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      
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3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
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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 
 

11781-16 azonosító számú 
 

 

A raktárvezető feladatai 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11781-16. azonosító számú A raktárvezető feladatai. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 R
ak

tá
ro

zá
s 

sz
er

ep
ea

ze
llá

tá
si

lá
nc

ba
n 

R
ak

tá
r 

m
űk

öd
te

té
se

és
m

ut
at

ós
zá

m

ai
 

R
ak

tá
rv

ez
et

és
ig

ya
ko

rla
t 

    

Közreműködik a raktár-technológia 
x 

 

x 
kialakításában 

 

   

Napi programtervet készít, 

kapacitásszámítást  
x 

 

végez 
  

   

Gazdálkodik a rendelkezésre álló  

x 
 

erőforrásokkal 
  

   

Betartja és betartatja a vagyon és 
biztonsági  

x 
 

előírásokat 
  

   

Gondoskodik a raktári dolgozók    

munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi  x x 

oktatásáról    

Kapcsolatot tart a beszerzési, 
termeléstervezési 

x x x 
és értékesítési szervezetekkel    

Biztosítja a berendezések és eszközök  
x x 

működőképességét, szükség szerinti 

fejlesztését 

 

   

    

Kidolgozza a raktár KPI mutatóit és 
működteti  

x 
 

azok rendszeres értékelését 
  

   

Működteti a raktár irányítási, 

információs  
x x 

rendszerét 
 

   

Alkalmazza a lean menedzsment  
x x 

eszközrendszerét a raktározási 

folyamatban 

 

   

Működteti a minőségbiztosítási rendszer 

x x x raktározásra vonatkozó követelményét 
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Megszervezi és működteti a raktári 

tároló  
x x 

eszközök ellenőrzését, karbantartását 
 

   

Gondoskodik a raktári mérőeszközök,    

mérőberendezések műszaki állapotának,  x x 

hitelességük lejárati idejének 

ellenőrzéséről    
    

Betartatja a speciális áruk (élelmiszer, ,    

veszélyes áru) raktározásának, 

kezelésének x x  

szabályait    
    

Megszervezi és ellenőrzi a raktári 
leltározás, 

x x 
 

leértékelés és selejtezés teendőit 
 

   

Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és  
x x 

környezetvédelmi szabályainak 

betartását 

 

   

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és 

figyelmeztető  
x x 

feliratainak meglétét. 
 

   

A raktározás szerepe az ellátási láncban x   

A raktár-technológia összetevői x   

Automatikus áruazonosítás és 

árukövetés x   

Az áruátvételi módszerek és 
alkalmazásuk 

x 
  

jellemzői 
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Tárolási módok és alkalmazási 

feltételeik x   

Raktári anyagmozgatási feladatok, és 

eszközeik x   

A komissiózás folyamata és 

eszközrendszere x   

A raktározás során használt 

mérőeszközök   x 

Raktári árumozgások és a 
készletnyilvántartás    

bizonylatai, és kezelésük    

A számítógépes raktárirányítás 

szoftverei és   
x 

eszközei 
  

   

A lean menedzsment eszközrendszere    

Minőségbiztosítási szabványok x   

A raktározás munka-, tűz- és 
környezetvédelmi    

követelményei    

A tárolóeszközök ellenőrzésének és   
x 

karbantartásának szabályai 
  

   

Mérőeszközök hitelesítésének, 

kalibrálásának   
x 

szabályai 
  

   

A veszélyes áruk, élelmiszerek, 

gyógyszerek    

tárolásának szabályai    

Értékelési, elemzési készség x x x 

Információforrások kezelése x x x 

Szakmai nyelvű szövegértelmezés x x x 

Precizitás x x x 

Szervezőkészség x x x 

Döntésképesség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Irányítási készség x x x 

Határozottság x x x 

Áttekintőképesség x x x 

Probléma feltárás, -megoldás x x x 

Rendszerekben való gondolkodás x x x 
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30. Raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy 36 óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben 

alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer 

érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az 

áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti 

szerepet foglal el. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

30.3. Témakörök  

30.3.1. Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 18 óra/18 óra 

Az ellátási lánc fogalma, jellemzői.  

Készletezés, raktározás szükségessége  

Raktártípusok az ellátási láncban.  

A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik.  

30.3.2. A raktározás technológiája és összetevői 18 óra/18 óra 

A raktártechnológia fogalma, összetevői. 

MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei. 

A veszélyes áruk tárolásának követelményei. 

MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei. 

A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer. 

Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

A szervezeti és működési szabályzat. 

Munkaköri leírások tartalma. 

Napi programkészítés és ellenőrzés 

A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei. 

A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei. 

Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények. 

A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata. 
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Tárolóeszközök vizsgálata és javítása. 

Emelőgép biztonsági szabályzat. 

Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

30.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

30.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. kiselőadás x x   

2. megbeszélés  x x  

3. szemléltetés   x  

4. szimuláció  x x  

5. házi feladat x    

6. kooperatív tanulás  x   

 

30.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
    

         

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

         

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
    

  

jegyzeteléssel 
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1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése x     

2.2.  Leírás készítése x     

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
   

  

kérdésekre 
   

         

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
    

         

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
    

  

ismertetése szóban 
    

         

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
    

  

ismertetése szóban 
    

         

 3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése x     
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3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

30.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

31. A raktár működtetése és mutatószámai tantárgy 36 óra/36 óra* 
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás működési mutatószámai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése 

üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek összehasonlítást 

tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a versenytársak 

adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a következő időszak fejlesztési terveihez. 

 

 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

31.3. Témakörök  

31.3.1. Üzemtani mutatók 18 óra/18 óra 

 

A raktár statikus kapacitása. 

A statikus kapacitás összetevői. 

Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 
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939 
 

Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik A 

statikus kapacitás kihasználása. 
 

A raktár dinamikus kapacitása. A 

dinamikus kapacitás összetevői 

Gépi kapacitások tervezése 

Humán erőforrás szükséglet tervezése 

Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei. 

A dinamikus kapacitás kihasználása. 

 

31.3.2. Minőségi mutatók 18 óra/18 óra 
 

A vevőkiszolgálás mutatói 

Az OEE mutató 

Készletezési hatékonyság mutatói 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

Tanterem 

 

31.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

31.4.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés   x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x    

7. kooperatív tanulás  x   
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31.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
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1.3. 
  

Olvasott szöveg 
feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

       

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

       

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x x 
  

  

felkészüléssel 
  

       

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

       

3.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

       

3.3. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

3.4.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   



 

942 
 

3.5.  Csoportos versenyjáték  x   

 

 

31.5. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

32. Raktárvezetői gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja  

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz 

kapcsolódva a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A 

gyakorlati oktatáson belül kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek 

oktatása. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

32.3. Témakörök  

32.3.1. Raktározási folyamatok gyakorlata 54 óra/54 óra 

Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok.  

Tárolási módok és eszközrendszerük  

Komissiózási módszerek.  

Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés.  

Járműrakodás.  

32.3.2. A raktárirányítás gyakorlata 18 óra/18 óra 

Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

A raktárirányító szoftverek funkciói. 

Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat. 

Az információ átvitel módszerei, eszközei. 
 

Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus vállalkozás 

 

32.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás 

 

32.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. kiselőadás x x   

2. megbeszélés  x x  

3. szemléltetés   x  

4. szimuláció  x x  

5. kooperatív tanulás  x   
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32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

    Tanulói tevékenység  

    szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések     

egyéni 

csoport
- osztály-      

    bontás keret  

 1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló 

x 
   

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

 

vezetett feldolgozása 
  

       

    161.   
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1.3. 
 
Olvasott szöveg 
feldolgozása  

x 
   

 

jegyzeteléssel 
    

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása  

x 
   

 

jegyzeteléssel 
    

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

  

 

feldolgozása 
   

       

1.6. 
 Információk önálló  

x 
   

 

rendszerezése 
    

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett  

x x 
  

 

rendszerezése 
   

       

2.  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.  Írásos elemzések készítése  x    

2.2. Leírás készítése  x    

2.3. 
 

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x 
   

 

kérdésekre 
    

       

2.4. Tesztfeladat megoldása  x x   

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni  

x 
   

 

felkészüléssel 
    

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos  

x 
   

 

ismertetése szóban 
    

       

2.7. 
 Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

 

ismertetése szóban 
    

       

3.  

Komplex információk 

körében      

3.1.  Esetleírás készítése  x    

3.2. 
 Elemzés készítése  

x 
   

 

tapasztalatokról 
    

       

3.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

 

kérdéssor alapján 
    

       

3.4. 
 

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

 

szóban felkészülés után 
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3.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.  

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

 

szövegfeldolgozás 
    

       

4.2. 
 Információk rendszerezése   

x 
  

 

mozaikfeladattal 
    

       

4.3. 
 Kiscsoportos szakmai   

x 
  

 

munkavégzés irányítással 
    

       

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5. Csoportos versenyjáték   x   

5.  

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
 

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

 

felügyelet mellett 
    

       

5.2. 
 

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

 

közvetlen 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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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 
 

 

K
om

m
un

ik

ác
ió

al
ap

ja
iz

eÜ
lti

ko
m

m

un
ik

ác
ió

sg
y

ak
or

la
t 

   

FELADATOK   
   

Betartja a viselkedéskultúra 

követelményeit x x 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet 
protokoll-  

x 
előírásait 

 

  

Betartja az irodai munka etikai 

szabályait x x 

Partnerkapcsolatokat ápol  x 

Információt kér, gyűjt hagyományos és  

x 
elektronikus úton 

 

  

Tájékoztatást ad írásban, szóban, 

telefonon és 

x x 
elektronikusan   

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában   

fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és x x 

nyelvhasználati szabályok betartására   
   

Kapcsolattartást szolgáló írásbeli  

x 
dokumentumokat készít 

 

  

Továbbképzéseken, tréningeken vesz 

részt  x 

SZAKMAI ISMERETEK   
   

A kommunikáció folyamata és fajtái x  

A szóbeli és írásbeli kommunikáció x  

A nem-verbális kommunikáció x  

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető 
x 

 

szabályai 
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A kommunikációs zavarok fajtái és 

elhárításuk 
x 

 

módjai 
 

  

Kommunikációs különbségek  x 

Üzleti nyelvi kultúra x  

A nselvhelyesség szóbeli és írásbeli 
elemei, 

x 
 

nyelvhasználati szabályok 
 

  

Aközéleti megnyilvánulás fajtái x x 

A viselkedéskultúra alapszabályai  x 

Az üzleti magatartás és protokoll 

előírásai  x 

Az irodai munka etikai szabályai  x 

A munkahelyi kapcsolatok (feletessel,  

x 
munkatárssal, ügyfelekkel 

 

  

A munkahelyi viselkedés alapnormái  x 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési 

módjaik  x 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok 
kezelésének  

x 
módjai 

 

  

A személyiségfejlesztés lehetőségei  x 

Álláskeresési technikák x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

164.   
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Hallott köznyelvi és szakmai szöveg 

megértése  x x 

A helyes beszéd technikája  x  

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai 

beszéd)  x  

Szabályértelmezés, szabálykövető 

magatartás   x 

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIÁK   
   

Pontosság  x x 

Önfegyelem   x 

Szervezőkészség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
   

Kommunikációs rugalmasság  x x 

Nyelvhelyesség  x  

Konfliktusmegoldó készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
   

Nyitott hozzáállás   x 

Helyzetfelismerés   x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x 
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33. Kommunikáció alapjai tantárgy 108 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja  

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának 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. 

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

33.3. Témakörök  

33.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok  54óra/54 óra 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

A nonverbális kommunikáció 

A konfliktusok és kezelési módjaik 

A kommunikáció folyamata és fajtái 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

33.3.2. Nyelvhelyesség  szóbeli  és  írásbeli  elemei,  nyelvhasználati  szabályok,  

konfliktuskezelés 54 óra/54 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) 

Szabályelemzés, szabálykövető magatartás 

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 
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33.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás. 

 

33.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  

egyén
i  csoport osztály  

   166.   



 

955 
 

1. magyarázat   x 

2. kiselőadás x x  

3. megbeszélés  x x 

4. szemléltetés   x 

5. szimuláció  x x 

6. házi feladat x   

7. kooperatív tanulás  x  

 

 

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

    Tanulói tevékenység  

    szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések     

egyéni 

csoport

- osztály-      

     bontás keret  

 1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló 

x 
   

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

 

vezetett feldolgozása 
  

       

1.3. 
 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

 

feldolgozása 
  

       

1.6. 
 Információk önálló 

x 
   

 

rendszerezése 
   

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

 

rendszerezése 
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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 

x x 
  

 

kérdésekre 
  

       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni 

x 
   

 

felkészüléssel 
   

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
 Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

 3.  

Komplex információk 

körében     

3.1.  Esetleírás készítése x    

3.2. 
 Elemzés készítése 

x 
   

 

tapasztalatokról 
   

       

3.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

 

kérdéssor alapján 
   

       

3.4. 
 

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

 

szóban felkészülés után 
   

       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

    167.   
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4. Csoportos munkaformák körében  

4.1. 
  

Feladattal vezetett 
kiscsoportos   

x 
   

  

szövegfeldolgozás 
     

          

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
   

  

mozaikfeladattal 
     

          

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
   

  

munkavégzés irányítással 
     

          

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x    

4.5.  Csoportos versenyjáték   x    

 5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében      

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x 

    

  

esetmegfigyelés 
    

          

 

 

33.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

34. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

34.1. 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. 

 

 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

 

34.3. Témakörök  
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34.3.1. Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 18 óra/18 óra 

Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái.  

Üzleti nyelvi kultúra.  

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai.  

A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása.  

Tárgyalástechnika  

A kommunikációs zavarok fajtái.  

Tömegkommunikáció jellegzetességei.  

34.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 36 óra/36 óra 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az üzleti etikett szabályai. 

Viselkedéskultúra alapszabályai. 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei. 

Telefonos kapcsolattartás. 

 

 

 

 

168. 
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34.3.3. A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 18 óra/18 óra 
 

A viselkedéskultúra alapszabályai. 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az irodai munka etikai szabályai. 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

A munkahelyi viselkedés alapnormái. 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik. 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai. 

A személyiségfejlesztés lehetőségei 

Álláskeresési technikák 

 

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás 

 

34.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, elbeszélés, kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, projekt, kooperatív 

tanulás, szimuláció, szerepjáték 

 

34.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés  x   

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

 

 

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6.   Tapasztalatok utólagos x    
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ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.5.  Csoportos versenyjáték  x   

 5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében    

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 
x 

   

  

esetmegfigyelés 
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34.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

10651-12 azonosító számú 
 

 

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10651 -12.. azonosító számú Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek. megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

V
ez

et
és

i,
 j

o
g

i,
 

ga
zd

as
ág

i, 

m
ar

ke
tin

ge
lm

él
et

iis
m

er
et

ek
 

V
ez

et
és

, s
ze

rv
ez

és
gy

ak
or

la
t 

M
ar

k
et

in
g
 

g
y
ak

o
rl

at
 

     

Vezetői feladatokat lát el szakjogi 
ismeretek  

x x 
 

alkalmazásával 
  

    

Szervezeti, intézményi stratégiáját 

készít,  
x x 

 

fejlesztési irányokat határoz meg 
  

    

Szervezeti dokumentumokat és belső  
x x 

 

szabályzatokat készít 
  

    

Alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó     

pénzügyi, számviteli, adó, TB, 

munkajogi  
x x 

 

szabályokat, részt vesz a kapcsolódó 
  

    

nyilvántartások, elszámolások 

készítésében     
     

Gazdálkodási feladatokat lát el  x x x 

Forrásszerzési technikákat alkalmaz    x 

Munkáltatói feladatokat lát el  x x  

Kialakítja a minőség- és a 
teljesítménymérés  

x x 
 

mutatóit az intézményben 
  

    

Biztosítja szervezési-vezetési 

feladatokhoz  
x x 

 

kapcsolódó adminisztrációs teendőket 
  

    

Modern marketing és public relations    
x 

eszközöket alkalmaz 
   

    

A vezetés folyamata és különböző 

funkciói  x x  

Jogi alapfogalmak, a jogszabályok 

hierarchiája  x   

Kulturális jogszabályok   x  
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Az államháztartás működésének főbb 
elvei, a  

x 
  

költségvetési intézmények 

finanszírozása 

   

    

Vállalkozás főbb jogszabályi háttere  x   

A nonprofit szervezetek 
státuszszabályai, a  

x 
  

közhasznú jogállás kérdésköre 
   

    

A szervezetkialakítás elvi és módszertani  
x x 

 

kérdései, belső szabályzatok 
  

    

A szervezetvezetési feladatokhoz 

kapcsolódó  
x x 

 

adminisztrációs teendők 
  

    

Gazdálkodási alapismeretek, a 

gazdálkodás  
x 

  

dokumentálása 
   

    

A stratégiai gondolkodás, a tervezés 

alapjai  x x  

Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás     

A pénzügyi forrásteremtés fontosabb 

területei     

és eszközei (önkormányzati, 
költségvetési  

x 
  

támogatások, hazai és nemzetközi 

pályázatok 

   

    

nyomon követése     
     

A szektorok közötti együttműködés 

lehetőségei  x   

     

A humánerőforrás-menedzsment alapjai,  
x 

  

munkajogi alapok 
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Közérdekű önkéntes munka    

Teljesítménymérés és -értékelés, 
x x 

 

minőségbiztosítás 
 

   

A modern marketing általános és 

szolgáltatás-   
x 

specifikus értelmezése 
  

   

A kulturális intézmények és szervezetek    

környezetének és külső 
kapcsolatrendszerének x   

ismerete    
    

A kulturális marketing stratégiai 
döntései és a 

x 
 

x 
marketing eszközei (marketing-mix) 

 

   

A public relations tevékenység tartalma, 

a belső    

és külső PR eszközei (írott és 

elektronikus 
x 

 
x 

tájékoztatók szerkesztése, szervezeti 
 

   

kapcsolatok ápolása    
    

Informatikai ismeretek x   

Ügyviteltechnikai, irodatechnikai 
eszközök és 

x 
  

eljárások 
  

   

Kommunikációs ismeretek x   

Szakmai kommunikáció x x x 

Jogszabály-alkalmazás készsége    

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés x x x 

Tárgyalási készség x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x 

Döntésképesség x   

Felelősségtudat x x x 

Irányítási készség x x  

Meggyőzőkészség x x  

Konfliktuskerülő és -megoldó készség x x  

Problémaelemzés, -feltárás x x  

Tervezési képesség x x  
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Értékelés x x  
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35. Vezetési, jogi, gazdasági marketing elméleti ismeretek tantárgy 93 óra/144 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja  

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba 

kerülő tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető 

meg kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat 

viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi 

alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, 

másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, 

valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. 

A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági 

alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci 

folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a 

pénzforgalom fajtáival valamint a vállalkozási alapismeretekkel.. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

marketing szerepét. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció 

közvetlen, közvetett eszközeivel. 

 

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

35.3. Témakörök  

35.3.1. Vezetési ismertek 31 óra/36 óra 

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója. 

A munkaszervezés technikája. 

Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

Motivációs irányzatok. 

Beosztottak teljesítményének értékelése 

A vezetővel szemben támasztott követelmények. 

Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek. 

Vezetői típusok 

Vezetői motiváltság. 
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Vezetői értékek. 

Vezetés és szervezés összefüggései 

A gazdasági rendszerek szervezete 

A szervezési folyamat 

A szervezés módszerei 
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35.3.2. Jogi ismeretek 15 óra/36 
 

óra 

A jogszabályok hierarchiája 

Az Alkotmány, mint alaptörvény 

 

A polgári jog (PTK) 

- A Ptk. szerkezete 

- A jogi személy fogalma 

- Gazdasági társaságok 

- A polgári jogviszony fogalma, fajai 

- Tulajdonjogviszony 

- Kötelemi jog 

- Kártérítési felelősség 

 

Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

- A szerződések létrejötte 

- Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

- Semmisség és megtámadhatóság  

- A szerződésszegés általános szabályai 

- Termékszavatosság, jótállás 

- Az adásvételi szerződés 

- A vállalkozási szerződés 

- A fuvarozási szerződés 

- A megbízási szerződés 

- A szállítmányozási szerződés 

- A bérbeadási szerződés 

- A biztosítási szerződés 

 

35.3.3. Gazdasági ismeretek 16 óra/36 óra 
 

A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása. 

A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás. 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk. 

Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban. 

A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője, 

A globalizáció fogalma. 

 

A piac 

- A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása. 

- A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése. 

- A piaci formák és jellemzőik. 

- A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában. 

- A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben. 

- A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei 
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és a versenyszabályozás 

 

A vállalkozás 

- A vállalkozások fogalma és céljai. 

- A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei. 
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- Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján. 

- Vállalkozási formák jellemzése. 

- Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás. 

- A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai. 

- Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek. 

- Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog, 

sajáterő). 

- Vállalkozások adófizetési kötelezettségei. 

 

35.3.4. Marketing ismeretek 31 óra/36 óra 
 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei. 

A marketing fejlődési szakaszai. 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban. 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban. 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei. 

A fogyasztói magatartás modellje. 

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők. 

Vásárlói magatartás megfigyelése. 
 

Vásárlói típusok jellemzői. 

Vásárlói típusok megfigyelése. 

Szervezeti vásárlói magatartás. 
 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása. 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei. 

Célpiac-választás. 

Pozicionálás. 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja. 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Kutatási terv, kutatási jelentés. 

Kérdéstípusok. 

Kérdőívszerkesztés. 

Primer piackutatási módszerek. 

Szekunder piackutatási módszerek. 

Termékpolitika és termékfejlesztés. 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői. 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege. 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek. 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció. 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők. 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

.Marketing kommunikáció 
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Kommunikációs politika fogalma, jelentősége. 

A kommunikáció fogalma, fajtái. 

A kommunikációs folyamat. 

Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. 

Reklámeszközök fogalma, fajtái. 
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Eladásösztönzés fogalma, funkciói. 

Direkt marketing. 

PR fogalma, jellemzői, területei. 

Belső PR. 

Külső PR. 

Szponzorálás. 

Image lényege, fajtái. 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők. 

Arculat formai és tartalmi elemei. 

Arculattervezés (vállalat, honlap). 

Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

35.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció,házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

35.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x   

6. házi feladat x    

7. kooperatív tanulás x x   
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35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
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1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

       

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
  

  

kérdésekre 
  

       

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

       

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

       

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

       

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

       



 

980 
 

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

       

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

       

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.5.  Csoportos versenyjáték  x   

 

 

35.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

36. Marketing gyakorlat tantárgy 31 óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 
 

 

 

179. 



 

981 
 

A marketing gyakorlat célja, hogy tanulók a marketing alapjainak elméleti áttekintését 

követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati alkalmazására, ismereteik 

elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a 

marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő 

gyakorlásával 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

36.3. Témakörök  

36.3.1. Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 16 óra/18 óra 

A Piackutatási terv készítése.  

Kérdőívkészítés.  

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen  

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán.  

Adatfeldolgozás.  

Prezentáció.  

Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése  

Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése  

36.3.2. Reklám és PR gyakorlat 15 óra/18 óra 

Reklámeszközök és reklámtípusok. 

PR-eszközök. 

Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése. 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése. 

A témakör részletes kifejtése 

 

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

36.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás 

 

36.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 



 

982 
 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x   

6. kooperatív tanulás x x   

 

 

 

 

 

 

180. 
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36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
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    kérdésekre     

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

        

 

 

 

 

181. 
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4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x 

   

  

esetmegfigyelés 
    

        

5.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x    

5.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.4. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

36.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

37. Vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy 31 óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja  

A vezetés, szervezés gyakorlati tantárgyának célja, a témakörben tanult elméleti módszerek 

gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési tevékenységek gyakorlása, 

amelyek a vezető feladatait képezik 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

37.3. Témakörök  

37.3.1. Vezetési feladatok gyakorlat 16 óra/18 óra 
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Stratégiai és operatív tervezés.  

Működési szabályzat készítése  

Munkaköri leírás készítése.  

Teljesítménymérés és értékelés  

Motivációs formák kidolgozása  

Konfliktuskezelés.  

Csoportalakítás  

Brain-storming, mint csoportos alkotótechnika  

A témakör részletes kifejtése  

37.3.2. Szervezési feladatok gyakorlat 15 óra/18 óra 

Szervezetkialakítás 

Projekttervezés 

Hálótervezés 

Gantt diagram 

Kaizen tevékenység szervezése 

 

 

 

182. 
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37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

37.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás 

 

 

 

37.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x   

6. házi feladat x    

7. kooperatív tanulás x x   

 

 

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
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1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

     183.    
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2.5. 
  Szöveges előadás egyéni  

x 
   

  

felkészüléssel 
    

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x 

   

  

esetmegfigyelés 
    

        

5.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x    

5.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
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   felügyelet mellett      

 

37.6. 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 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel  

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat kapcsolódik a 9. és 10. évfolyamon oktatott 

szakmai tárgyakhoz: 

 

Közlekedés üzemvitel: 

A tárgyban oktatott ismeretekben meghatározott feladatok közül az egyes közlekedési 

alágazatok (vasút, közút, vízi) fuvarfeladatainak szervezésében, és lebonyolításában való 

részvétel, amely magában foglalja a járműállomány tulajdonságainak megismerését, a 

fuvarfeladatok vezénylését, a fuvarozással kapcsolatos okmányok kitöltését, kezelését, a tarifa 

számítások gyakorlását, valamint a fuvarfeladat teljesítésének ellenőrzését. 
 

Raktározás: 

A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a 

folyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg.. A hallgatóknak meg kell 

ismerni a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait. 

Részt vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a 

dokumentációk kezelését. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Folytatódik a raktározási folyamatok tanulmányozása. A hallgatók felügyelettel vesznek részt 

a megrendelések teljesítésének folyamatában a külső rendelési dokumentációk feldolgozásától 

a komissiózás lebonyolításában, valamint az árukiszállítás raktári előkészítésében. Fontos 

feladat a gyakorlati helyen alkalmazott raktárirányítási rendszer működésének megismerése és 

gyakorlása mind az irányítási, mind a végrehajtási szinten. 

Ugyanakkor a szakmai gyakorlat alatt a „Munkahelyi kommunikáció” tantárgyban oktatott 

elméleti ismertek alapján a hallgatók tanulmányozzák a vállalaton belüli, és az ügyfelekkel 

történő külső kommunikáció verbális és non verbális gyakorlati elemeit, és megfigyeléseiről 

kritikai elemzést készítenek, amely összehasonlítja az elméleti ismereteket a gyakorlattal. 

 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül  

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 
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A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a 

folyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg.. A hallgatóknak meg kell 

ismerni a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait. 

Részt vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a 

dokumentációk kezelését. Szintén felügyelettel vesznek részt a megrendelések teljesítésének 

folyamatában a külső rendelési dokumentációk feldolgozásától a komissiózás lebonyolításában, 

valamint az árukiszállítás raktári előkészítésében. Fontos feladat a 

 

 

185. 
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gyakorlati helyen alkalmazott raktárirányítási rendszer működésének megismerése és 

gyakorlása mind az irányítási, mind a végrehajtási szinten. A gyakorlati helytől függően 

tanulmányozzák a speciális áruk (veszélyes áruk, élelmiszerek) raktári folyamatait, kezelési 

módjukat. 

 

A szakmai gyakorlat részét képezi a szervezés gyakorlati feladatai közül a Kaizen tevékenység 

adott vállalkozáson belüli szervezési javaslatának elkészítése, illetve már működő Kaizen 

tevékenységben való részvétel és a tapasztalatok értékelése. 

 

 

” 
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S Z A K K É P Z É S I  HELYI TANTERV 

A XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS 

LOGISZTIKA ágazathoz tartozó  

 

54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató órákra 

történő felhasználásával  

 

a 2016/2017-es tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

 

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi 

szakképesítések tartoznak: 

 

–  54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 

–  54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 

–  54 841 09 Postai üzleti ügyintéző 

–  54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 

–  54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 

–  54 841 10 Jegyvizsgáló 

 

J. A szakképzés jogi háttere  

A szakképzési kerettanterv 

–  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

–  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet, 

–  a(z) 54 841 11 számú, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 
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II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: . XL Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2- év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra; 

–  2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

JJJ. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 
 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 
  

- - 
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Tárgyi feltételek 
 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 

 

 

2. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen:  2739 óra 

 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen:  2237 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    9.  10.   11.   12. 5/13.   1/13.   2/14. 

                          

    heti heti    heti   heti heti heti   heti 

   óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám óraszám óraszám 

ög

y  óraszám 

   e  gy e gy  e  gy  e  gy e gy  e  gy    e gy 
                           

 

A fő szakképesítésre 

Összesen 8  3 8 4  8  2  4  6 23,5 

10,

5  23  11    23,5 10,5 

       

140 

   

140 

          16

0 

   

 

vonatkozóan: 

Összesen 

 

11 12 

  

10 

 

10 31 

   

34 

   

34 

 

               

        4        

                           

 11499-12 
Foglalkoztatás II. 

             
0,5 

        
0,5 

 

 

Foglalkoztatás II. 
                      

                          

                           

 11498-12 

Foglalkoztatás I. 

             

2 

        

2 

 

 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire                       

 épülő képzések esetén)                          

                           

  Gazdasági és jogi 
1 

                       

  

alapismeretek 
                       

                          

 11504-16 Gazdálkodási Ügyviteli gyakorlatok   0,5                      
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Általános statisztika 
   

0,5 
                    

 

alaptevékenység elltásáa 
                       

 

Pénzügyi 

alapismeretek 

   

1 

                    

                         

  Adózási alapismeretek    0,5                     

  

Számviteli 

alapismeretek       1                  

  

Vállalkozásfinanszíroz

ás       1                  

11506-16 

Vállalkozásfinanszíroz
ás             

1 
           

gyakorlat 
                       

 

Vállalkozásfinanszírozási 

és 

                        

 
Adózás 

      
1  

                

 

adózási feladatok 
                         

 

Elektronikus 
adóbevallás 

            

1 

           

                         

  

gyakorlata 
                       

                          

  4.                         
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10152-16 Kis- és 
Kis- és 
középvállalkozások      

0,5 

           

középvállalkozások gazdálkodása 
                

                 

gazdálkodási feladatai 
                  

Üzleti terv készítés 
        

1 
        

                 

                   

10153-16 Könyvvezetési 
Könyvvezetés      0,5            

Pénzforgalmi 
könyvvitel 

                 

feladatok 
         

1 
       

gyakorlat 
                

                  

10154-16 Munkaerő- 
Munkaerő-

gazdálkodás      1            

gazdálkodás 
Bérszámfejtési 

gyakorlat          1        

 

Közlekedési 

alapfogalmak 3            3     

10496-16 Közlekedés- Közlekedés technikája   4          4     

szállítási alapok Közlekedés üzemvitel    

2 

         

2 

   

 

gyakorlat 
               

                  

 
Általános 

szállítmányozási           
4 

    
4 

 

 

ismeretek 
               

                  

10501-16 Szállítmányozási 
Ágazati 

szállítmányozási           
7 

    
7 

 

ügyintézői feladatok ismeretek 
               

                 

 Szállítmányozási            

5 

    

5                 
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 ismeretek gyakorlat                  

1003416 Logisztikai 
Logisztika           7     7  

Logisztikai tervezés és 
                 

ügyintézői feladatok 
           

5,5 
    

5,5 
fejlesztés gyakorlat 

               

                  

 
A raktározási 

folyamatok 3            3     

10036-16 A raktáros 

feladatai 

                  

Speciális áruk 

raktározása 1            1     
                   

 Raktározás gyakorlat  2,5            3    

 Raktározás szerepe   1          1     

11781-16 A raktárvezető 
                  

Raktározás 
működtetése, 

                 

feladatai 
  

1 
         

1 
    

mutatószámai 
               

                  

 

Raktárvezetés 

gyakorlat    2          2    

10070-12 Munkahelyi 
Kommunikáció alapjai      3       3     

Üzleti kommunikáció 
                 

kommunikáció 
 

1 
    

2 
      

2 
   

gyakorlat 
              

                  

 5.                  



 

1003 
 

    

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

 

 

 

 

Vezetői, jogi, 
gazdasági és                  

10651-12 Vezetési, jogi, 
marketing elméleti         3    4     

ismeretek 
                 

gazdasági, marketing 
                 

Marketing gyakorlat 
         

1 
   

1 
   

ismeretek 
               

Vezetés, szervezés 
         

1 

   

1 

   

                

 

gyakorlat 
               

                  

 
Logisztika a 

mindennapokban 

     +2            

 
Raktározási 

számítások 

     +1            

 Gépírás       +2           

 Szakmai szoftverek 

használata 

         +1        

 Közlekedési ismeretek 

és számítások 

        +2         

 Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat  

         +1        

 Gazdasági földrajz         +1         

 Idegen nyelv           +3  +3   +3  



 

1004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

F
o
g

la
lk

o
zt

at
ás

 

II
. 

  

FELADATOK  
  

Munkaviszonyt létesít 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 

x kötelezettségei, munkavállaló 

felelőssége  

Munkajogi alapok, foglalkoztatási 

formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes 
munka, 

x 
diákmunka)  

Álláskeresési módszerek x 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése x 

Munkaügyi szervezetek x 

Munkavállaláshoz szükséges iratok x 

Munkaviszony létrejötte x 

A munkaviszony adózási, biztosítási, 
egészség- 

x 
és nyugdíjbiztosítási összefüggései  

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

x 
kötelezettségei és lehetőségei  
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A munkaerőpiac sajátosságai 

(állásbörzék és 

x 
pályaválasztási tanácsadás)  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
  

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
  

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
  

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
  

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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1008 
 

 

1.  Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra/16 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

1.2. A tantárgy tanításának célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

— 

 

1.5. Témakörök  

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 
 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés    4 óra/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 

 

 

19. 
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Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). 

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 
 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 
 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. 

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

1.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

1.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x    
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2. megbeszélés  x   

3. vita  x   

4. szemléltetés   x  

5. szerepjáték  x   

6. házi feladat   x  
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1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.  Leírás készítése  x   

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x 
  

  

kérdésekre 
   

        

2.3  Tesztfeladat megoldása  x   

 

 

1.6. 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 
 

11498-12 azonosító számú 
 

 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
 

megnevezésű 
 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
 

 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 

I.
 

  

FELADATOK  
  

Idegen nyelven:  

bemutatkozik (személyes és szakmai 

x 
vonatkozással)  

alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt 

x 
kitölt  

szakmai önéletrajzot és motivációs 

levelet ír x 

állásinterjún részt vesz x 

munkakörülményekről, karrier 

x 
lehetőségekről tájékozódik  

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

x 
együttműködés melletti munkát végez  

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

x 
kifejezések megértése, használata  

SZAKMAI ISMERETEK  
  

Idegen nyelven:  

szakmai önéletrajz és motivációs 
levél 

x 
tartalma, felépítése  

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

x 
kérdései, illetve válaszai  

közvetlen szakmájára vonatkozó 

gyakran 

x 
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használt egyszerű szavak, 

szókapcsolatok  

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
  

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 
idegen 

x 
nyelven  

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen 

nyelven  

feltett kérdések megértése, illetve azokra 

való x 

reagálás értelmező, összetett 

mondatokban  
  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
  

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
  

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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2.  Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

2.2. A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

2.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Idegen nyelvek 

 

2.5. Témakörök  

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést. 

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 
 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 



 

1019 
 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá 

 

 

 

 

24. 
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válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, 

illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 
 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelv ű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg. 
 

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás, 

- étkezés 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 
 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 
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2.6. 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. 

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás   x  

3. megbeszélés   x  

4. vita   x  

5. szemléltetés   x  

6. projekt  x   

7. kooperatív tanulás  x   

8. szerepjáték  x   

9. házi feladat x    

10. 
digitális alapú 

x 
   

feladatmegoldás 
   

     

 

 

2.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
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    feldolgozása      

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
    

  

vezetett feldolgozása 
    

         

1.3. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
  

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

 
x 

  

  

feldolgozása 
   

         

1.5. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.6. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.  Levélírás x     

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
    

  

kérdésekre 
    

         

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
    

         

     26.     
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4. Komplex információk körében  

3.1. 
  Elemzés készítése   

x 
 

  

tapasztalatokról 
   

       

4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

       

4.2. 
  Információk rendszerezése 

x 
   

  

mozaikfeladattal 
   

       

4.3.  Csoportos helyzetgyakorlat   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 
 

11504-16 azonosító számú 
 

 

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11504-16 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

G
az

da
sá

gi
 

és
 

jo
gi

al
ap

is
m

er
et

ek
 

 

Ü
gy

vi
te

lig
ya

ko
rla

to
k 

Á
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án

o
s 

st
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is
zt
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a 
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m
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A
dó

zá
si

al
ap
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m
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et

ek
 

Sz
ám

vi
te

lia
la

pi
sm

er
et

ek
 

        

FELADAT

OK      
        

Közreműködik a vállalkozás 

beindításához,        

átalakításához, megszűnéséhez 

szükséges x       

adminisztratív teendők ellátásában        
        

Ellátja a marketingtevékenységhez 
kapcsolódó 

x 
      

ügyintézői feladatokat 
      

       

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal x       

Elkészíti a megrendeléseket x       

Közreműködik a szerződéskötéseknél x       

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás 

jogkövető        

működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi x       

előírásokat        
        

Kezeli a reklamációkat x       

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák 
x 

      

egyeztetéseit a nyilvántartások alapján 
      

       

Ellenőrzi a vámtarifaszám (vtsz.) 

meglétét és 
x 

      

formai helyességét 
      

       

Közreműködik a pénzforgalmi számla        

nyitásánál, kiállítja a pénzforgalmi        

nyomtatványokat, gondoskodik 
teljesítésükről,     x   

ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán        

megjelenő pénzügyi teljesítéseket        
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Eljár a garancia, fedezetigazolás és 

akkreditív        

nyitás ügyében, követi a pénzforgalmi-     x   

számlakivonatok tartalmát, azok 

egyenlegeit.        
        

Vezeti a pénzforgalmi számla felett     

x 
  

rendelkezésre jogosultak nyilvántartását 
      

       

Figyelemmel kíséri a választott     
x 

  

devizaárfolyamokat 
      

       

Közreműködik a banki termékek (kamat, 

díj,        

jutalékok figyelembevételével) és a 
biztosítási     x   

termék kiválasztásában        
        

Informálódik a pénzügyi-piaci 

kondíciókról,        

nyilvántartja az értékpapírok 

árfolyamait,     x   

hozamait        
        

Gondoskodik a készpénzforgalom        

lebonyolításáról (pénznemenként), 

kezeli és     x   

feltölti a bankkártyákat        
        

Kiállítja a bevételi- és kiadási 

bizonylatokat,        

vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót 

és a     x   

szigorú számadású nyomtatványok 

analitikáját        
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Felszereli a bankszámlakivonatot        

(bankszámlakivonat + a mozgáshoz 

kapcsolódó     x   

bizonylatok).        
        

Megbízásából értékesített vagy vásárolt        

kötvényekre, részvényekre és egyéb     
x 

  

értékpapírokra vonatkozó 

nyilvántartásokat 

      

       

vezeti        
        

Adatokat gyűjt a befektetési 

döntésekhez     x   

Előkészíti az adónyilvántartásokat az      

x 
 

adóbevalláshoz 
      

       

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat      x  

Nyilvántartja a bejövő és kimenő 
számlák áfa      

x 
 

analitikáját 
      

       

Közreműködik a helyi adókkal 

kapcsolatos      
x 

 

feladatok ellátásában 
      

       

Bizonylati renddel kapcsolatos 

feladatokat lát        

el (bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, 

tárolása,       
x 

továbbítása, szigorú számadás alá 

tartozó 

      

       

bizonylatokról nyilvántartás vezetése, 

stb.)        
        

Analitikus, főkönyvi könyvelésre 
előkészít,       

x 
kontíroz 

      

       

Közreműködik        

– a pénzforgalmi számlával kapcsolatos       

x 
gazdasági események könyvelésében 

      

       

– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági 

események       
x 

elszámolásában 
      

       

– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági       x 
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események elszámolásában 
      

       

– a termelési költség elszámolásában       x 

– az értékesítéssel kapcsolatos 
gazdasági       

x 
események könyvelésében 

      

       

– a jövedelemelszámolással kapcsolatos       
x 

gazdasági események könyvelésében 
      

       

Közreműködik a leltárak felvételével,        

dokumentálásával kapcsolatos feladatok       x 

ellátásában        
        

Értelmezi a mérleget és az 

eredménykimutatást       x 

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, 
válogat,   

x x 
   

osztályoz, nyilvántart és iktat 
     

       

Betartja az adat- és titokvédelemmel   
x x 

   

kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat 
     

       

Hagyományos és digitális 

dokumentumokat   
x 

    

rendszerez 
      

       

Regisztrálja és karbantartja az   
x 

    

ügyfélkapcsolatait 
      

       

Hivatalos levelezést folytat 

hagyományos és   
x 

    

digitális formában 
      

       

Hivatalos okmányokat tölt ki   x x    

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos 
ügyeket   

x 
    

intéz (közigazgatási szerveknél) 
      

       

Rendszeres és eseti jelentéseket készít   x x    

Az ügyiratok mozgását folyamatosan   

x 
    

figyelemmel kíséri 
      

       

 

30

.      
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Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez  x     

Az adatokat értelmezi, feldolgozza, 
rendszerezi  

x 
    

és munkája során hasznosítja 
     

      

Határidőre eleget tesz az 

adatszolgáltatási  
x 

    

kötelezettségnek 
     

      

Használja a szövegszerkesztő, táblázat- 

és       

adatbázis-kezelő számítógép 
programokat, a  x     

beépített függvényeket       
       

A termékhez, szolgáltatáshoz 
kapcsolódó  

x 
    

kísérőokmányokat az illetékesekhez 

eljuttatja 

     

      

Kezeli a számítógépet és tartozékait  
x 

    

(adathordozók, scanner, nyomtató stb.) 
     

      

Szöveget, táblázatot, prezentációt, excel  
x 

    

grafikont készít, szerkeszt 
     

      

Telefont, fénymásoló gépet, scannert 

kezel  x     

Az elektronikus adatbázisok biztonságos       

mentési munkálatait ellátja, az 

anyagokat  x     

archiválja       
       

Betartja a munkaköréhez kapcsolódó       

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, 

tűz és  x     

környezetvédelmi előírásokat       
       

SZAKMAI ISMERETEK 
       

A gazdasági élet alapvető területei       

(szükségletek, termelés, javak, 
x 

     

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, 

     

      

kínálat)       
       

A nemzetgazdaság szereplői és 

kapcsolatai x      
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A nemzetgazdaság és ágazati rendszere x      

A nemzetgazdaság teljesítmény-
kategóriái és 

x 
     

mérésük 
     

      

Az állam feladatai, költségvetési 

politika, az       

állami költségvetés legfontosabb 
bevételei és x      

kiadásai       
       

A vállalat helye a nemzetgazdaságban x      

A vállalkozások alapításának, 
működésének 

x 
     

megszűnésének szabályai 
     

      

Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, 

kiadás, 
x 

     

ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, 

eredmény). 

     

      

       

A marketing működése x      

Versenyszabályozás x      

A hazai és európai uniós 
fogyasztóvédelmi 

x 
     

előírások 
     

      

Vámtarifa (Nómenklatúra) feladata és 
x 

     

rendeltetése 
     

      

Vámtarifaszám (vtsz.) felépítése és 

rendeltetése x      

Vámtarifaszám a nemzeti 

jogszabályokban x      

Környezettudatos gazdálkodás x      

Jogi alapismeretek, joghierarchia, 
szabályzati 

x 
     

hierarchia 
     

      

A polgári jog alapjai x      
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A szerződés fogalma, érvényessége, 

létrejötte,       

megszűnése, és a követelések 

elévülésének       

feltételei. Az érvényes szerződés alaki és 
x 

     

tartalmi követelményei. Egyes 
     

      

szerződéstípusok (adásvétel, csere, 

vállalkozás,       

megbízás, bizomány, bérlet) ismerete       
       

Garanciaszerződés, kezességi szerződés,       

zálogjog, engedményezés, kötelezettség- x      

átvállalás       
       

A szerződések alapvető tartalmi és 
formai 

x 
     

követelményei, jellemző szerződésfajták 
     

      

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika    x   

Jegybank és a monetáris szabályozás    x   

Pénzügyi intézményrendszer    x   

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő 
pénzügyi    

x 
  

szolgáltatások 
     

      

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés,       

értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a       

jegybanktól és a bankközi piacon) és az 

aktív    
x 

  

bankügyletek {hitelezés (biztosítékok), 
     

      

váltóleszámítolás, lízing, faktorálás,       

forfetírozás}       
       

A pénz időértéke (egyszerű kamat, 
kamatos    

x 
  

kamat, annuitás számítása) 
     

      

A pénzforgalmi számlák fajtái.    x   

Fizetési megbízások lebonyolítása, a 
fizetési    

x 
  

művelet során alkalmazható fizetési 

módok 

     

      

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a    
x 

  

gazdálkodó szervezeteknél 
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Nemzetközi pénzügyi rendszer és a 

nemzetközi    
x 

  

pénzforgalom 
     

      

Valuta, deviza, árfolyam    x   

Pénzügyi piacok és termékei    x   

Értékpapírok csoportosítása    x   

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, 

részvény,       

közraktárjegy, váltó, állampapírok, 

banki    x   

értékpapírok)       
       

A tőzsde    x   

A biztosítás szerepe    x   

Biztosítási szerződés, biztosítási ágak és    

x 
  

ágazatok fajtái 
     

      

Likviditás, jövedelmezőség és 

hatékonyság    x   

Pénzügyi döntések    x   

Az államháztartás rendszere     x  

Adózási alapfogalmak     x  

A személyi jövedelemadó (összevontan 
adózó     

x 
 

jövedelmek) 
     

      

Az általános forgalmi adó     x  

Helyi adók fajtái     x  

A számviteli törvény. A beszámoló és      

x 
könyvvezetési kötelezettség 

     

      

A vállalkozás vagyona. A leltár és a 

mérleg      x 
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A könyvelési tételek szerkesztése, a       

x 
számlakeret 

      

       

Az analitikus nyilvántartások vezetése       x 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos        

alapesemények – beruházás, 

értékcsökkenés –       x 

elszámolása        
        

Anyagvásárlás és felhasználás 

elszámolása       x 

Az árubeszerzés és az értékestés 
főkönyvi       

x 
elszámolása 

      

       

A bérköltség és a bért terhelő adók és 

járulékok       
x 

elszámolása 
      

       

Munkavállalót terhelő levonások 

elszámolása       
x 

és a bérek kifizetése, átutalása 
      

       

A saját termelésű készletek raktárba 

vételével       
x 

kapcsolatos elszámolások 
      

       

Termékértékesítéssel kapcsolatos 

elszámolások       x 

Az eredmény megállapítása       x 

A statisztika alapfogalmai    x   x 

Az információsűrítés legjellemzőbb 

módszerei,        

eszközei (statisztikai sorok, táblák,    x    

viszonyszámok, középértékek)        
        

Érték-, ár-, volumenindex    x    

Grafikus ábrázolás    x    

A levelezés (hagyományos és digitális)        

rendszerezésének, iktatásának menete,   x     

szabályai        
        

A vevő-, ügyfélkapcsolatok 

regisztrálásának,        

nyilvántartásának és kezelésének 

eljárási   x     
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szabályai        
        

A hivatalos levelek elkészítésének        

(hagyományos és digitális) szabályai,   x     

jellegzetes formái        
        

A hivatalos okmányok kezelésének és   

x 
    

felhasználásának szabályai 
      

       

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az   
x 

    

időszakos jelentések elkészítésének 

szabályai 

      

       

A termékek és szolgáltatások kísérő        

okmányainak szerepe, kezelése, 

jellemző   x     

típusai        

A számítógép billentyűzetének 
szakszerű   

x 
    

használata 
      

       

A számítógép és tartozékainak 

(adathordozók,   
x 

    

scanner, nyomtató stb.) kezelése 
      

       

Prezentáció és excel grafikon-készítés,   
x 

    

szerkesztés tartalmi és formai 

követelményei 

      

       

A táblázatok készítésének tartalmi és 

formai   
x 

    

követelményei 
      

       

Az elektronikus ügyintézés, levelezés, 

az   
x 

    

internet és az intranet használata 
      

       

Elektronikus adatbázisok biztonsági   
x 

    

mentésének, archiválásának módjai 
      

       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
        

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése  x x x x x x 

 33.      
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Szakmai kommunikáció  x x  x x x x 

Jogforrások megfelelő 

alkalmazása  x   x x x x 

Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis-  
x 

 

x 
   

kezelés 
      

        

Információgyűjtés  x x  x x x x 

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIÁK     
         

Precizitás (pontosság)  x   x x x x 

Megbízhatóság  x x  x x x x 

Felelősségtudat  x x  x x x x 

Szervezőkészség   x  x    

 

TÁRSAS 

KOMPETENCIÁK     
        

Motiválhatóság  x x  x x x x 

Kapcsolatteremtő készség  x   x  x x 

Meggyőzőkészség  x x  x x x x 

Konfliktusmegoldó készség  x x  x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
        

Információgyűjtés  x x  x x x x 

Áttekintő és rendszerező 

képesség  x x  x x x x 

Problémamegoldás, 

hibaelhárítás  x x  x x x x 

Gyakorlatias 

feladatértelmezés  x x  x x x x 
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3.  Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy                                                     36 óra/ 0 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

3.2. A tantárgy tanításának célja  

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat 

és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek 

több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet 

összefüggéseit. 

 

3.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 

Témakör: Üzleti kommunikáció 
 

Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk 

alapján 

 

3.5. Témakörök  

3.3.1. Mikrogazdasági alapok                     2 óra/ 0 óra 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás  

3.3.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet                     3 óra/ 0 óra 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

 

3.3.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat              3 óra/ 0 óra 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái  

A termelés technikai, gazdasági összefüggései  

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat  

A piacszabályozás  

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma  

A fedezeti összeg  

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye  
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3.3.4. A vállalkozások alapítása, működése                4 óra/ 0 óra 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 
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A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A controlling tevékenység szerepe 

 

3.3.5. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 4 óra/ 0  óra 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok.  

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai  

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe  

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere  

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai  

3.3.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere 4 óra/ 0 óra 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk A 

tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, 

ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és 

mérésük 
 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

3.3.7. Marketing és áru-kódrendszer                                                           8 óra/ 0  

óra 
 

Marketing alapfogalmak 

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Versenyszabályozás 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 
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Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 
 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 

Vámtarifaszám jelentősége Vámtarifaszám 

a nemzeti jogszabályokban Nómenklatúra 

időállapota Áruosztályozás és áruismeret 

kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 
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Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

3.3.8. Jogi alapismeretek 2 óra/ 0 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói  

A jogforrás és jogforrási hierarchiája  

A jogviszony  

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége  

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása  

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban  

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás  

3.3.9. Tulajdonjog 3 óra/ 0 óra 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok  

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga  

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés  

3.3.10. A kötelmi jog 3 óra/ 0 óra 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése 

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

 

3.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

3.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 



 

1045 
 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x x x 

 

  

jegyzeteléssel 
 

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása  

x x 
 

  

jegyzeteléssel 
  

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

   

  

kérdésekre 
   

        

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.4.   Tapasztalatok utólagos  x   
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ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  Elemzés készítése  

x 
  

  

tapasztalatokról 
   

        

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

4.  Ügyviteli gyakorlatok tantárgy                                                                                     18 

óra/ 0 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

4.2. A tantárgy tanításának célja  

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a tízujjas vakíráson alapuló 

helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat szakmai szöveg másolására, a 
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szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos 

levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. 

Képesek legyenek 
 

- ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 

megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára, 
 

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás 

vonatkozásában 
 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és gazdasági és 

jogi ismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

4.3. Témakörök 
 

4.3.1. Munkavédelmi alapismeretek                                                                   1 óra/ 

0 óra 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

4.3.2. Levelezés és iratkezelés                                                                           2 óra/ 

0 óra 
 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. 
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A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés, stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 
 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 
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4.3.3. Tízujjas vakírás                                                                                          10 

óra/ 0 óra 
 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. 

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

4.3.4. Szövegformázás                                                                                         2 óra/ 

0  óra 
 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 

előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

4.3.5. Üzleti kommunikáció 2 óra/ 0 óra 
 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

A témakör részletes kifejtése 

 

4.3.6. Információ-kommunikáció technológia 1 óra/ 0 óra 
 

Az IKT fogalma 

Az IKT, mint eszköz 

Alkalmazásának lehetőségei 

 

4.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem, taniroda 
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4.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve 
 kerete  

felszerelések 
 

egyéni csoport osztály    

1. magyarázat  x   

2. megbeszélés  x   
 

4. vita 
 

 

 

40. 
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5. szemléltetés  

5. projekt  x 

6. szimuláció  x 

7. házi feladat x x 

8. szerepjáték  x 

 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.3. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.4. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.5. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

   

  

kérdésekre 
   

        

2.2.  Tesztfeladat megoldása x    

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
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    felkészüléssel     

2.4. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
  

  

ismertetése szóban 
   

        

2.5. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
  

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

  

  

szóban felkészülés után 
   

        

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

        

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

4.3.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.4.  Csoportos versenyjáték  x   

 5.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében     

5.1.   Műveletek gyakorlása x    

5.2. 
  Munkamegfigyelés adott 

x 
   

  

szempontok alapján 
   

        

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5.  Általános statisztika tantárgy                                                                                         18 

óra/ 0 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

5.2. A tantárgy tanításának célja  

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus 

ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, kiemelten a 

matematikai és a gazdasági és jogi i alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

5.3. Témakörök 
 

5.3.1. A statisztika alapfogalma                                                                        2 óra/ 

0 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai törvény 

 

5.3.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei              6 óra/ 0 óra 
 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám 

intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 
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A középértékek fogalma, fajtái, számítása 

Helyzeti középértékek: módusz és medián 

Számított középértékek 

a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 
 

idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

5.3.4. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 4 óra/ 0 óra 
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A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 

Részátlag index Összetételhatás 

indexe Összefüggések az indexek 

között 

 

5.3.4. Az érték , ár  és volumenindex 5 óra/ 0 óra 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők  

Az értékindex számítása és értelmezése  

Az árindex számítása és értelmezése  

A volumenindex számítása és értelmezése  

Összefüggés az indexek között  

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük  

5.3.5. A grafikus ábrázolás 1 óra/ 0 óra 

Grafikus ábrázolás eszközei 

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

5.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem, vagy taniroda 

 

5.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  
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4. vita  x x  

5. szemléltetés  x   

6. házi feladat x    

7. projekt  x   
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5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport

- osztály-       

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x x 
 

  

vezetett feldolgozása 
 

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása   
x 

 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.5. 
  Információk önálló 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

1.6. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.  Leírás készítése  x   

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.3.  Tesztfeladat megoldása x    

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    
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3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
  

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6.  Pénzügyi alapismeretek tantárgy                                                                                36 óra/ 

0 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

6.2. A tantárgy tanításának célja  

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a 

gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori 

gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon 

a pénzügyi intézmény rendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. 

Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának 

vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni 
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a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi 

elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a gazdasági és 

jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

6.3. Témakörök 
 

6.3.1. Pénzügyi szektor alapvetései                                                                     2 óra/ 

0 óra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

6.3.2. Pénzügyi intézményrendszer                                                                   4 óra/ 

0 óra 
 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 
 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése 

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése 

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye A 

pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

6.3.3. A pénzforgalom               6 óra/ 0 óra 

A pénzforgalom általános szabályai    

A fizetési számlák fajtái     

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei 

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés   
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A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai   

Fizetési műveletek jóváhagyása    

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás)   

Fizetési módok      

 fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a fizető  fél által a 

 kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

 (akkreditív)      

 fizetési  számlához  kötődő  készpénzfizetés:  készpénzfizetésre  szóló  csekk 

 kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, 

készpénzkifizetés fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 
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A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

6.3.4. A pénz időértéke                                                                                            4 

óra/ 0 óra 
 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

6.3.5. Valuta, deviza-árfolyama                                                                          2 óra/ 

0  óra 
 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

6.3.6. A pénzügyi piac és termékei 10 óra/ 0 óra 
 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái 

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

váltótípusok: saját és idegenváltó 

váltóműveletek 

az állampapírok 

az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

az állampapírok fajtái és jellemzői 
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a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

6.3.7. Értékpapírok értékelése 6 óra/ 0 óra 
 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

 

 

 

46. 
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6.3.8. Biztosítási alapismeretek 2 óra/ 0 óra 
 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

6.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

 

6.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x    

3. megbeszélés  x x  

4. vita x x   

5. szemléltetés  x x  

6. projekt x x   

7. házi feladat x x x  

8. 

önálló 

feladatmegoldás x    

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      
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     egyéni 

csoport

- osztály-  

      bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása   
x 

 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

 

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
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1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
 

x 
 

  

rendszerezése 
  

        

2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése  x    

2.2. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
  

x 
 

  

kérdésekre 
   

        

2.3.  Tesztfeladat megoldása x     

2.4. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
    

        

2.5. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése x     

3.2. 
  

Esemény helyszíni 
értékelése  

x 
   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.3.  Utólagos szóbeli beszámoló x     

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
   

  

munkavégzés irányítással 
    

        

 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7.  Adózási alapismeretek tantárgy                                                                                  18 óra/ 

0  óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

7.2. A tantárgy tanításának célja  
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Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a 

magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. 

Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a 

magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos 

közteherviselés szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen 

ismeretek birtokában a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési rendszerében 

részben eligazodni. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

A Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy A gazdasági élet szereplői, kapcsolatai, az állam 

feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai témakörének 

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai elemei 

 

7.3. Témakörök 
 

7.3.1. Az államháztartás rendszere                                                                      2 óra/ 

0 óra 

Az állam szerepe a modern gazdaságban 

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai Az 

államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) A 

költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

 

 

 

 

48. 
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7.3.2. Adózási alapfogalmak                                                                                2 óra/ 

0 óra 
 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

7.3.3. Kiemelt adónemek                                                                                     14 

óra/ 0 óra 
 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség Az 

adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 
 

Az adóalany Az 

adó mértéke 

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 
 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai 

Az adó alapja és mértéke 
 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

 

7.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Számítógépterem 
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7.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  

egyén
i  csoport osztály  

1. magyarázat    x  

2. megbeszélés    x  

3. szemléltetés   x x  

   49.   
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4. projekt x 

5. házi feladat x 

6. önálló feladatmegoldás x 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
 

x 
 

  

feldolgozása 
  

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x x x 

 

  

jegyzeteléssel 
 

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása   

x 
 

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1. 
  

Válaszolás írásban 

mondatszintű 
x 

 
x 

 

  

kérdésekre 
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2.2.  Tesztfeladat megoldása x x   

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.4. 
  Tapasztalatok utólagos 

x x 
  

  

ismertetése szóban 
  

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése  x   

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  Információk rendszerezése 

x 
   

  

mozaikfeladattal 
   

        

4.2. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

 

 

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 
 

10496-16 azonosító számú 
 

 

Közlekedés-szállítási alapok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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104. 
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A 10496-16 azonosító számú Közlekedés- szállítási alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

K
öz

le
ke

dé
si

al
ap

fo
ga

lm
ak

 

K
öz

le
ke

dé
st

ec
hn

ik
áj

a 

K
öz

le
ke

dé
sü

ze
m

vi
te

le
g

ya
ko

rla
t 

    

FELADATOK    

Alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási   

x 
igazolványokra vonatkozó szabályokat 

  

   

Betartja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás 

területén   x 

Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, kitöltését   x 

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és környezetvédelmi 

feladatokat x   

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a különleges küldemények 
szállítási   

x 
szabályainak betartását 

  

   

Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében x   

Betartja az utazási kedvezményekre való jogosultságokat és az 
utazási   

x 
igazolványok visszaváltásával kapcsolatos szabályokat 

  

   

Utazással kapcsolatos információt ad   x 

Ajánlatokat készít, reklámokat szervez x   

Alkalmazza a kommunikációs módszereket és a PR-szabályokat x   

Alkalmazza a szakmai idegen nyelvet és a szakmai kifejezéseket x   

Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot x x x 

Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi  
x x 

szabályozást 
 

   

Elemzéseket, ajánlatokat készít  x x 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot x  x 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket x x x 

Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási 
eszközt,  

x 
 

szükség szerint megtervezi az útvonalat 
  

   

Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket x  x 
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Közreműködik a gazdaságossági elemzések, értékelések 

készítésében x   

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat   x 

Betartja a rakodási tevékenységre vonatkozó szabályokat  x  

SZAKMAI ISMERETEK    

Közlekedési alapismeretek x   

A közlekedés technikai elemei  x  

A közlekedés forgalmi folyamatai az árufuvarozásban és a   

x 
személyszállításban 

  

   

A fuvarozási szerződések x  x 

A fuvarozási folyamat   x 

A fuvarozás eszközei  x  

Közlekedési informatika és alkalmazott számítástechnika x   

Szakmai idegen nyelv alkalmazása x   

Általános és ágazati díjszámítási ismeretek   x 

Közlekedés földrajzi alapismeretek x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Információforrások kezelése x x x 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban x x x 

105.    
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Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Külső megjelenés x x x 

Felelősségtudat x x x 

Szervezőkészség x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Udvariasság x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Határozottság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Információgyűjtés x x x 

Figyelem-összpontosítás x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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19. Közlekedési alapfogalmak tantárgy 108 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

19.2. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a 

közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, jelentőségével, 

valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

19.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

19.4. Témakörök  

19.3.1. Közlekedéstörténet 18 óra/18 óra 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

Közúti közlekedés a középkorban 

Motorizáció a közúti közlekedésben 

Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig Városi 

közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

Földrajzi felfedezések 

Gőzhajózás tengeren és belvízen 

Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

A magyar hajózás a XX. században 

A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

A vasúti közlekedés kezdetei 

A lóvasúttól a gőzösökig 

Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

Légi közlekedés Magyarországon 

A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

A hírközlés és távközlés fejlődése 

 

19.3.2. Közlekedési alapfogalmak 36 óra/36 óra 
 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 
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A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Az ember szerepe a közlekedésben 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

A közlekedési munkamegosztás 

A közlekedés, mint nemzetgazdasági ág 

 

 

 

107. 
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Az ember szerepe a közlekedés lebonyolításában 

A közlekedés és a gazdaság kapcsolata 

A közlekedés- biztonságról általánosságban 

A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők 

Aktív és passzív biztonság 

A tehergépkocsik és az autóbuszok biztonságáról röviden 

A közlekedésbiztonság helyzete hazánkban 

 

19.3.3. Közlekedési földrajz 36 óra/36 óra 
 

Közlekedés-földrajzi fogalmak 

Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői 

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű főútvonalak, 

körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

Páneurópai közlekedési folyosók 

Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 
 

Hazai repülőtereink 

Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 

 

19.3.4. Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 18 óra/18 óra 
 

A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

Konténerek az egységrakomány-képzésben 

Konténerek csoportosítása 

Nagykonténerek rakodás 

A kombinált áruszállítás előnyei 

Konténeres áruszállítás 

Közút- vasút huckepack szállítás 

Közút-vízi huckepack szállítás 

Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

A kombinált áruszállítás termináljai 

 

 

19.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 
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19.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

19.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  egyéni  csoport osztály  

1. magyarázat x  x x  

2. kiselőadás x  x   

   108.   
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3.  megbeszélés  x  x  x    

4.  szemléltetés    x  x    

5.  házi feladat  x  x       

6.  egyéb  x  x  x    

           

    

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység szervezeti 

Alkalmazandó eszközök és  

Sorszám 
   

kerete 
   

  

módszer neve 
     

felszerelések            

      egyéni csoport  osztály   

 1.   magyarázat x x   x   

 2.   kiselőadás x x      

 3.   megbeszélés x x   x   

 4.   szemléltetés   x   x   

 5.   házi feladat x        

 6.   egyéb x x   x   

 7.              

 8.              

 9.              

 10.              

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
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1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

     109.    
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3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése  x x   

3.2.   rajz készítése leírásból  x    

3.3.  rajz készítés tárgyról  x    

3.4.  rajz kiegészítés  x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről  x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés  x x x  

3.8.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

4.   

Komplex információk 

körében      

4.1.   Esetleírás készítése  x    

4.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

4.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

4..4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x x 

  

  

szóban felkészülés után 
   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

        

5.2. 
  Információk rendszerezése   

x x 
 

  

mozaikfeladattal 
   

        

5.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

  

munkavégzés irányítással 
   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
  Árutermelő szakmai  

x 
   

  

munkatevékenység 
    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    
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6.3. 
  Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

  

szempontok alapján 
  

        

7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
  

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

  

szempontok alapján 
  

        

7.2. 
  Feladattal vezetett  

x x x 
 

  

szerkezetelemzés 
  

        

7.3. 
  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

  

megfigyelése 
   

        

7.4. 
  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

  

üzemeléséről 
  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 
  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

  

alapmérések 
  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

  

esetmegfigyelés 
  

        

     110.    



 

1086 
 

9.2. Szolgáltatási napló vezetése x x x  

9.3. 

Önálló szakmai 
munkavégzés 

x 
   

felügyelet mellett 
   

     

9.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés 
x 

   

közvetlen irányítással 
   

     

 

19.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

20. Közlekedés technikája tantárgy 144 óra/144 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

20.2. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse az 

egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat 

infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel. 

 

20.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

20.4. Témakörök  

20.3.1. A vasúti közlekedés technikája 36 óra/36 óra 

A vasúti közlekedés felosztása  

A vasúti pálya  

Az alépítmény részei, kialakítása, feladata  

A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői  

A felépítmény alapfogalmai  

Vágánykapcsolások  

Különleges felépítmények  

Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői  

A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai  

A vasúti járművek káros mozgásai  

Vasúti kiszolgáló létesítmények  
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Vasúti jelző és biztosítóberendezések  

20.3.2. A közúti, városi közlekedés technikája 36 óra/36 óra 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

A tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 
 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Városok, települések infrastruktúrája 

 

 

 

111. 
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Városok, települések csoportosítása, részei 

A települések úthálózata 

A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Autóbusz megállóhelyek 

Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 

 

20.3.3. A vízi közlekedés technikája 36 óra/36 óra 

A vízi közlekedés csoportosítása  

A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak  

A vízi közlekedés járművei  

A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei  

Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények  

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei  

Kikötők, dokkok, hajógyárak  

20.3.4. A légi közlekedés technikája, repülőterek 18 óra/18 óra 

A légi közlekedés felosztása  

A légi közlekedés pályája  

A légi közlekedés járművei  

A repülőgépek osztályozása, szerkezete  

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei  

A repülőterek fajtái és létesítményei  

20.3.5. A csővezetékes szállítás 18 óra/18 óra 

A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

A csővezetékes szállítás csoportosítása 

A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányi 

B csővezetékes szállítás technikai berendezései 

 

20.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

tanterem 

 

20.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 
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20.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  egyéni  csoport osztály  

1. magyarázat x  x x  

2. kiselőadás x  x   

3. megbeszélés x  x x  

4. szemléltetés   x x  

5. házi feladat x     

   112.   
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6. egyéb x x x 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
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2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése x x   

3.2.   rajz készítése leírásból x    

3.3.  rajz készítés tárgyról x    

3.4.  rajz kiegészítés x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés x x x  

3.8.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

 4.   

Komplex információk 

körében     

4.1.   Esetleírás készítése x    

4.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

4.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

        

 

 

 

 

113. 
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4..4. 
  

Esemény helyszíni 
értékelése  

x x 
  

  

szóban felkészülés után 
   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

        

5.2. 
  Információk rendszerezése   

x x 
 

  

mozaikfeladattal 
   

        

5.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

  

munkavégzés irányítással 
   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
  Árutermelő szakmai  

x 
   

  

munkatevékenység 
    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 
  Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

  

szempontok alapján 
  

        

7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
  

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

  

szempontok alapján 
  

        

7.2. 
  Feladattal vezetett  

x x x 
 

  

szerkezetelemzés 
  

        

7.3. 
  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

  

megfigyelése 
   

        

7.4. 
  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

  

üzemeléséről 
  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      
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8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 
  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

  

alapmérések 
  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

  

esetmegfigyelés 
  

        

9.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

  

felügyelet mellett 
    

        

9.4. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

20.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Közlekedés üzemvitel gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

 

114. 
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21.2. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a 

gyakorlatban ismerjék az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak 

jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

21.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés technikája 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

21.4. Témakörök  

21.3.1. A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 36 óra/36 óra 

A vasúttal szemben támasztott követelmények 

A vasúti személyszállítási folyamat 

A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

Az áruk csomagolása 

A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

A rakodás, a küldemény átvétele 

A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 
 

A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

A vasúti menetrend 

 

21.3.2. A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 18 óra/18 óra 

A közúti áruszállítás üzemvitele  

Árufuvarozási folyamatok  

Járattípusok  

A közúti személyszállítás üzemvitele  

A városi közlekedés üzemvitele  

Városi tömegközlekedési rendszerek  

Utazási igazolványok  

21.3.3. A vízi közlekedés üzemvitel gyakorlat 18 óra/18 óra 

Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

Folyam-tengeri hajózás 

A tengerhajózás üzemvitele 

Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás 

 

21.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  



 

1095 
 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

21.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

21.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        



 

1097 
 

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

  

rendszerezése 
 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése x x   

3.2.   rajz készítése leírásból x    

3.3.  rajz készítés tárgyról x    

3.4.  rajz kiegészítés x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés x x x  

     116.    
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3.8.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

4.   

Komplex információk 

körében      

4.1.   Esetleírás készítése  x    

4.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

4.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

4..4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x x 

  

  

szóban felkészülés után 
   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

  

szövegfeldolgozás 
   

        

5.2. 
  Információk rendszerezése   

x x 
 

  

mozaikfeladattal 
   

        

5.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

  

munkavégzés irányítással 
   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
  Árutermelő szakmai  

x 
   

  

munkatevékenység 
    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 
  Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

  

szempontok alapján 
  

        

7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
  

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

  

szempontok alapján 
  

        

7.2. 
  Feladattal vezetett  

x x x 
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   szerkezetelemzés      

7.3. 
  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

  

megfigyelése 
   

        

7.4. 
  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

  

üzemeléséről 
  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 
  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

  

alapmérések 
  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

  

esetmegfigyelés 
  

        

9.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

  

felügyelet mellett 
    

        

9.4. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

21.7. 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 
 

10501-16 azonosító számú 
 

 

Szállítmányozási ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1103 
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A 10501-16 azonosító számú Szállítmányozási ügyintézői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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l
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FELADATOK    
    

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási 

módot, 

x x x 
szükség szerint megtervezi az útvonalat    

    

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, 

szervezetekkel  x x 
    

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét x x x 

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő 

x x x 
szállítmánybiztosítási ajánlattal    

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való 

ellátásáról x x x 

    

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok 

kivizsgálásában,    

intézi a x x x 

kárügyeket    
    

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat x x x 

    

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

szabályokat x x x 
    

SZAKMAI ISMERETEK    
    

Közlekedésföldrajz-, térképismeret, hálózatok, 

útvonaltervezés x   

    

A külkereskedelem és gazdasági vonatkozásai x x x 

A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái x x x 
    

Okmányok a külkereskedelemben x x x 
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Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, 

ezek    

nemzetközi x x x 

szokványai    
    

A fuvarozás technikája és technológiája  x x 

Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, 

minőségköltségek x x x 

    

Áruismeret, veszélyesáru-szállítás, árukezelés x x x 

Csomagolás, egységrakomány-képzés x x x 

Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, 

rakományrögzítés x x x 

    

Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési 

feladatai x x x 
    

Vasúti-, közúti-, folyami-, tengeri-, légi- és kombinált 

forgalom  x x 
    

Biztosítás, kártérítés a közlekedésben x x x 

A szállítmánybiztosítási szerződések x x x 

Vámismeretek, vámokmányok x x x 

120.    
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A vámtarifa x x x 

Közlekedési ágazatonkénti díjszabások x x x 

Munka, tűz és környezetvédelmi szabályok x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
    

Szakmai olvasott szöveg megértése x x x 

Információforrások kezelése x x x 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban x x x 

    

Értékelési elemzési készség x x x 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések használata szóban és 

írásban x x x 
    

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
    

Külső megjelenés x x x 

Felelősségtudat x x x 

Szervezőkészség x x x 

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) x x x 

Vállalkozói kompetencia x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
    

Udvariasság x x x 

Kooperativitás (csapatszellem) x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Irányítókészség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
    

Problémamegoldás x x x 

Információgyűjtés x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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22. Általános szállítmányozási ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

22.2. A tantárgy tanításának célja  

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy 

a Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati 

képzést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a 

külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével 

kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet 

megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet 

meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző 

közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és 

fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait. 

 

22.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincs. 

 

22.5. Témakörök  

22.3.1. Szállítmányozási alapismeretek 62 óra/62 óra 

Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 

A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

A szállítmányozási szerződés megkötése 

Okmányok a szállítmányozásban 

A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

Szállítmányozási szakmai szervezetek 

A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és 

szolgáltatókkal, 

Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 

 

22.3.2. Szállítmányozási földrajz 62 óra/62 óra 
 

Magyarország gazdasági körzetei, jelentősebb települései. 

A Magyarországi vasúthálózat szerkezete és jellemzői, Magyarország főbb 

vasútvonalai, átlós fővonalak, határátkelőhelyek 

Magyarország közúthálózata, közutak csoportosítása, műszaki jellemzői, 

áruforgalmuk 

A magyarországi közutak számozási rendszere, Magyarország elsőrendű és 

másodrendű főútjai, körgyűrűk, közúti határátkelőhelyek 
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Magyarországot érintő "E" utak 

Magyarország vízi közlekedése, a hajózható vízi utak, vízi közlekedést befolyásoló 

tényezők 

A magyarországi repülőterek földrajzi elhelyezkedése és forgalmuk 

Magyarország logisztikai rendszere. 

Nemzetközi vasúti összeköttetések 

Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

A magyar és a szomszédos államok vasútjainak határállomásai. 
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Európa közúti fővonalai, "E" utak, Magyarországot érintő "E" utak 

Európa belvízi közlekedése 

Hajózható csatornák Európában, a Duna - Majna - Rajna csatorna 

Európa tengeri hajózása, főbb kikötői 

Az Európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

Interkontinentális forgalom 

 

22.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

22.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

22.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 
Alkalmazandó eszközök 

és 

  

szervezési 

kerete  felszerelések 

  (differenciálási módok)  

  egyéni 
csoport

-   osztály-keret 

   bontás    
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1. 
Információ feldolgozó 
tevékenységek      

1.1. 

Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása x     

       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 
vezetett x     

 feldolgozása      

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása x     

 jegyzeteléssel      

1.4. Hallott szöveg feldolgozása x     

 jegyzeteléssel      

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 
vezetett x     

 feldolgozása      

1.6. 

Információk önálló 

rendszerezése x     

1.7. Információk feladattal vezetett x x  x  

 rendszerezése      

2. 

Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, 

feladato

k    

2.1. Írásos elemzések készítése x     

2.2. Leírás készítése x     

  123.     
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2.3. 
Válaszolás írásban 
mondatszintű x    

 kérdésekre     

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni x    

 felkészüléssel     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 
ismertetése x    

 szóban     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 
ismertetése x    

 szóban     

3. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x x   

3.2. rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6. rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7. rendszerrajz kiegészítés x x x  

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése x    

4.2. 

Elemzés készítése 

tapasztalatokról x    

      

4.3. Jegyzetkészítés eseményről x    

 kérdéssor alapján     

4..4. Esemény helyszíni értékelése x x   

 szóban felkészülés után     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

5. 
Csoportos munkaformák 
körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x x  

 szövegfeldolgozás     

5.2. 

Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal x x  

      

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés  x x  

 irányítással     



 

1113 
 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x x  

5.5. Csoportos versenyjáték  x x  

6. 
Gyakorlati munkavégzés 
körében     

6.1. Árutermelő szakmai x    

 munkatevékenység     

6.2. Műveletek gyakorlása x    

6.3. Munkamegfigyelés adott x x x  

 szempontok alapján     

7. 

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése 
adott x x x  

 szempontok alapján     

7.2. 

Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés x x x  

      

7.3. 

Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése x x  

      

7.4. Adatgyűjtés géprendszer x x x  

 üzemeléséről     

8. 
Vizsgálati tevékenységek 
körében     

8.1. Technológiai próbák végzése x x x  

8.2. Technológiai minták elemzése x x x  

8.3. Geometriai mérési gyakorlat x x x  

  124.    
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8.4. Vegyészeti laboratóriumi x x x  

 alapmérések     

8.5. Anyagminták azonosítása x x x  

8.6. Tárgyminták azonosítása x x x  

9. 
Szolgáltatási tevékenységek 
körében     

9.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, x x x  

 esetmegfigyelés     

9.2. Szolgáltatási napló vezetése x x x  

9.3. Önálló szakmai munkavégzés x    

 felügyelet mellett     

9.4. Önálló szakmai munkavégzés x    

 közvetlen irányítással     

 

 

22.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

23. Ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy 217 óra/217 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

23.2. A tantárgy tanításának célja  

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az 

általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az 

egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait 

 

23.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincs. 

 

23.5. Témakörök  

23.3.1. Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 124 óra/124 óra 

A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában A 

vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok 

Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, 

rakminta 

A nemzetközi vasúti egyezmények 
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Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek Vasúti 

fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése Reexpedíció, 

tranzitforgalom 

A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi 

típusok, azok fontosabb műszaki adatai 

Közúti fuvarozási engedélyek 

Nemzetközi közúti egyezmények 

Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál 

jelentkező szállítmányozói feladatok 
 

Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti 

határátmenetek 

 

23.3.2. Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 93 óra/93 óra 

 125.  
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A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a 

tengerhajózási ügyletek szabályozása 

A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák 

Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) 

átruházhatósága 

A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli 

országok kikötőinek ismerete 

A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási 

okmányok 

Dunai kikötők ismerete 

A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk 

lebonyolításában 

A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, 

légi társaságok 
 

Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények 

Légi díjszabások, fuvarozási okmányok 

A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés 

Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban 

Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése 

Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, 

valamint a tengerentúli forgalomban 

Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció) 

Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

A kombinált forgalom szervezése 

A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók 

és terminálok 

A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom 

lebonyolításánál 

A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa 

országaiba 

 

 

23.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 
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23.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

23.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  

egyén
i  csoport osztály  

   126.   
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1. magyarázat x x x 

2. kiselőadás x x  

3. megbeszélés x x x 

4. szemléltetés  x x 

5. házi feladat x   

6. egyéb x x x 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

    Tanulói tevékenység  

    szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések     

egyéni 

csoport

- osztály-      

     bontás keret  

 1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló 

x 
   

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal 

x 
   

 

vezetett feldolgozása 
   

       

1.3. 
 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x 

   

 

feldolgozása 
   

       

1.6. 
 Információk önálló 

x 
   

 

rendszerezése 
   

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett 

x x x 
 

 

rendszerezése 
 

       

 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 

x 
   

 

kérdésekre 
   

       

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni 

x 
   

 

felkészüléssel 
   

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
 Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

 3.  Képi információk körében     

3.1.  rajz értelmezése x x   

3.2.  rajz készítése leírásból x    

3.3. rajz készítés tárgyról x    

3.4. rajz kiegészítés x    

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6. rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.  rendszerrajz kiegészítés x x x  

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x  

 4.  

Komplex információk 

körében     

4.1.  Esetleírás készítése x    

    127.   



 

1120 
 

4.2. 
 Elemzés készítése  

x 
   

 

tapasztalatokról 
    

       

4.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

 

kérdéssor alapján 
    

       

4.4. 
 

Esemény helyszíni 

értékelése  
x x 

  

 

szóban felkészülés után 
   

       

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.  

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x x 

 

 

szövegfeldolgozás 
   

       

5.2. 
 Információk rendszerezése   

x x 
 

 

mozaikfeladattal 
   

       

5.3. 
 Kiscsoportos szakmai   

x x 
 

 

munkavégzés irányítással 
   

       

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5. Csoportos versenyjáték   x x  

6.  

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
 Árutermelő szakmai  

x 
   

 

munkatevékenység 
    

       

6.2.  Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 
 Munkamegfigyelés adott  

x x x 
 

 

szempontok alapján 
  

       

7.  

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 
 

Géprendszer megfigyelése 

adott  
x x x 

 

 

szempontok alapján 
  

       

7.2. 
 Feladattal vezetett  

x x x 
 

 

szerkezetelemzés 
  

       

7.3. 
 

Üzemelési hibák 

szimulálása és   
x x 

 

 

megfigyelése 
   

       



 

1121 
 

7.4. 
 Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 
 

 

üzemeléséről 
  

       

8.  

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1. 

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.  

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3. 

Geometriai mérési 

gyakorlat  x x x  

8.4. 
 Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 
 

 

alapmérések 
  

       

8.5.  Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6. Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.  

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 
 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x x 

 

 

esetmegfigyelés 
  

       

9.2.  Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 
 

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

 

felügyelet mellett 
    

       

9.4. 
 

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

 

közvetlen irányítással 
    

       

 

 

 

 

23.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

128. 
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24. Szállítmányozási ismeretek gyakorlat tantárgy 155 óra/155 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

24.2. A tantárgy tanításának célja  

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben 

tanultakat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét 

szállítmányozási feladatok üzemszerű bonyolításával. 

 

 

 

24.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Nincs 

 

24.5. Témakörök  

24.3.1. Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések  

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek  

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése  

24.3.2. Közúti szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Gépkocsi megrendelése,  

Fuvarokmányok kitöltése,  

Fuvardíj elszámolása,  

24.3.3. Vízi szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Hajózási okmányok kitöltése,  

Hajózási okmányok funkciói, típusai;  

A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága  

A folyamhajózás okmányainak kitöltése  

24.3.4. Légi szállítmányozási gyakorlatok 31 óra/31 óra 

Légi díjszabások kezelése  

Légi díjszámítás  

Fuvarozási okmányok kitöltése  

24.3.5. Kombinált szállítmányozási gyakorlat 31 óra/31 óra 

Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál 
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24.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

24.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

24.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

 

129. 
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Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
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1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x x   

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x x 
  

  

kérdéssor alapján 
  

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

        

     130.    
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3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

24.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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131. 



 

1128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

10034-16 azonosító számú 
 

 

Logisztikai ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10034.16. azonosító számú Logisztikai ügyintézői feladatok. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

L
o
g

is
zt

ik
a 

Lo
gi

sz
tik

ai
 

te
rv

ez
és

és
fe

jle
sz

té
s 

   

FELADATOK   

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok tervezésére, 
lebonyolítására, 

x x 
fejlesztésére vonatkozóan   

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló információs rendszert 

működtet, 

x x 
informatikai eszközöket kezel   

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét x x 

Napi, heti, havi jelentést készít x x 

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet x x 

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi x x 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal x  

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a logisztikai/termelési 

igények alapján x x 

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le x  

Beszállítókat minősít x  

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el  x 

"Leanproduction" rendszernek megfelelően végzi tevékenységeit  x 

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja és ellenőrzi x  

Logisztikai normatívákat mér és elemez x x 

"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet x  

Készletelemzést végez  x 

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat szervez x  

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó szabályozások előírásait x  

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra vonatkozó információkat x  

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat x  

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat x  

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel kapcsolatos ügyeket 

intéz  x 
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Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz x  

Reklamációs ügyeket intéz x x 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat x  

SZAKMAI ISMERETEK   

Logisztikai alapfogalmak x  

A makro és a vállalati logisztika elemei x  

A vállalati logisztikai rendszer felépítése x  

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk x  

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek x  

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői x  

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső vevők) x  

A logisztikai információs rendszer x x 

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai  x 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői  x 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség  x 

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői x  

Az áruátvétel menete, bizonylatolása x  

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei  x 

133.   
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Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP és MRPII)  x 

A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer  x 

Elosztástervezés (DRP)  x 

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik x  

Készletezési modellek  x 

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság meghatározása  x 

A készletgazdálkodás főbb mutatói x x 

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, gyakorisága x  

A logisztikai kontrolling feladatai x  

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata x  

Az értékesítési csatornák jellemzői x  

A veszélyes áruk tulajdonságai x  

A veszélyes áruk osztályozása x  

A veszélyes áruk okmányai x  

A veszélyes áruk csomagolása x  

A veszélyes áruk jelölései x  

Élelmiszerek kezelésének szabályai x  

Veszélyes áruk kezelésének szabályai x  

Munka-,tűz- és környezetvédelmi szabályok x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai olvasott szöveg megértése x x 

Információforrások kezelése x x 

Szakmai nyelvű íráskészség x  

Értékelési, elemzési készség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Kommunikáció (szövegértés/szövegalkotás) x x 

Vállalkozói kompetencia x  

Szervezőkészség x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kooperativitás (csapatszellem) x x 

Kreativitás x  

Irányítókészség x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémamegoldás x x 

Digitális kompetencia x x 

Információgyűjtés x x 

Nyitott hozzáállás x x 
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25. Logisztika tantárgy 217 óra/217 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

25.2. A tantárgy tanításának célja  

A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika 

fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó 

feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek 

együttműködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a logisztikai területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző 

beruházások költségekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett 

kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

25.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

25.4. Témakörök  

25.3.1. A logisztikai rendszer 1 62 óra/62 óra 

A logisztikai rendszer  

A vállalati logisztikai rendszer főbb elemei  

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai  

Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk  

A beszerzés és beszállító menedzsment  

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei  

A beszerzési folyamat  

A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői  

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata  

A kiszolgálási színvonal fogalma  

A logisztikai információs rendszer  

Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

Áruazonosító és nyomon követési rendszerek  

City logisztika  

Makro logisztika  

25.3.2. Vevő-szállító kapcsolatok2 62 óra/62 óra 

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

A szállító minősítés 

Ajánlatértékelés 
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Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

Kis értékű beszerzések kezelése 

Megrendelés feladása 

Az áruátvétel menete 

Rendelésteljesítés feltételei 
 

Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

Kiszolgálási színvonal mérése 

Aftersale kapcsolatok 

Reklamáció kezelése 

Visszáru kezelése 

 

 

135. 



 

1136 
 

 

25.3.3. Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában3 31 óra/31 óra 

A veszélyes áruk tulajdonságai  

A veszélyes áruk kezelésének szabályai  

A veszélyes áruk osztályozása  

A veszélyes áruk jelölése  

A veszélyes áruk csomagolása  

A veszélyes áruk nyilvántartása  

Az élelmiszerek kezelésének szabályai  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok  

25.3.4. Logisztikai kontrolling 62 óra/62 óra 

A logisztikai és a pénzügyi kontrolling fogalma 

A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

A készletértékelés elvei 

Készletgazdálkodás főbb mutatói 

Logisztikai normatívák mérése és elemzése 
 

Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

Költséghatékonysági számítások 

Jelentések készítése 

 

25.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

25.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

25.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  
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4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x x   

6. egyéb x x x  

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

 

 

  Tanulói tevékenység Alkalmazandó 

eszközök és 
Sorszám 

Tanulói 
tevékenységforma szervezési kerete 

felszerelések   

(differenciálási módok) 
   

  136.  
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egyéni 

csoport
- osztály-  

   bontás keret  

1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló  

x x 
  

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal  

x x 
  

 

vezetett feldolgozása 
   

       

1.3. 
 

Olvasott szöveg 

feldolgozása  
x x 

  

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása  

x x 
  

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

  

 

feldolgozása 
   

       

1.6. 
 Információk önálló  

x x 
  

 

rendszerezése 
   

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett  

x x 
  

 

rendszerezése 
   

       

2.  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.  Írásos elemzések készítése  x x   

2.2. Leírás készítése  x x   

2.3. 
 

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x x 
  

 

kérdésekre 
   

       

2.4. Tesztfeladat megoldása  x    

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni  

x 
   

 

felkészüléssel 
    

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos  

x x x 
 

 

ismertetése szóban 
  

       

4.  

Komplex információk 

körében      

4.1.  Esetleírás készítése  x    

4.2. 
 Elemzés készítése  

x x 
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  tapasztalatokról      

4.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

 

kérdéssor alapján 
    

       

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.  

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 
 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

 

szövegfeldolgozás 
    

       

5.2. 
 Információk rendszerezése   

x 
  

 

mozaikfeladattal 
    

       

5.3. 
 Kiscsoportos szakmai   

x 
  

 

munkavégzés irányítással 
    

       

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x   

5.5. Csoportos versenyjáték   x   

6.  

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 
 Munkamegfigyelés adott  

x x 
  

 

szempontok alapján 
   

       

7.  

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

7.1. 
 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x x 

  

 

esetmegfigyelés 
   

       

2.2.  Szolgáltatási napló vezetése  x    

7.3. 
 

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

 

felügyelet mellett 
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7.4. 

Önálló szakmai 
munkavégzés 

x 
   

közvetlen irányítással 
   

     

 

 

25.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

26. Logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlat tantárgy 171 óra/171 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

26.2. A tantárgy tanításának célja  

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz 

kapcsolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni 

termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a 

minőségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési 

feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni. 

 

26.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

26.4. Témakörök  

26.3.1. Készletgazdálkodás gyakorlat 62 óra/62 óra 

A készletek szerepe a logisztikai rendszerben  

A készletek típusai  

A biztonsági készletek szerepe  

Készletmodellek  

Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk  

A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása  

ABC elemzés  

XYZ elemzés  

26.3.2. Termeléstervezés gyakorlat 62 óra/62 óra 

A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel  
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Aggregált terv  

Anyagszükséglet tervezés, MRP  

A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben  

Ütemezés  

Termeléstervezés adatbázisai  

26.3.3. Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 57 óra/57 óra 

A lean alapelvei, a lean termelési rendszer 

Folyamatfejlesztés 

A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 
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Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

TQM 

Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

 

26.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, termelési tevékenységet végző gazdasági vállalkozás 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, szimuláció, megbeszélés, házi feladat 

 

26.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. szimuláció x x   

4. megbeszélés x x x  

5. projekt x x x  

6. házi feladat x    

 

26.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
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1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

         

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése x     

2.2.  Leírás készítése x     

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
   

  

kérdésekre 
   

         

     139.     
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2.4.  Tesztfeladat megoldása  x x   

2.5. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.6. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
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26.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

10036-16 azonosító számú 
 

 

A raktáros feladatai 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10036-16.. azonosító számú A raktáros feladatai. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 

 R
ak

tá
ro

zá
sf

ol
ya

m
at

ok
 

Sp
ec

iá
lis

 á
ru

kr
ak

tá
ro

zá
sa

 

A
 ra

kt
ár

oz
ás

gy
ak

or
la

ta
 

    

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a 

x x x 
megrendelés és a szállítólevél szerint    

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz 

csatolt 

x x x dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségét    

Eltérés esetén jelentést készít a 

beszerzési 

x x x 
részleg felé    

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez x x x 

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó 
árut a 

x x x 
minősítés elvégzéséig    

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki 

állapotát x x x 

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit x x x 

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét x x x 

Vezeti a készlet-nyilvántartási 

x x x 
dokumentumokat 

   

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást x x x 

Elkészíti a beérkezett megrendelések 

x x x 
árukiszedési jegyzékeit    

Komissiózási tevékenységet végez x x x 

Elkészíti az árukiadást kísérő 

bizonylatokat x x  

Előkészíti a kiszállítandó árukat x x x 



 

1149 
 

Anyagmozgató berendezéseket 

működtet x x  

Részt vesz a leltározási, leértékelési, 
selejtezési 

x x x 
folyamatokban    

Betartja a készletkezelési irányelveket x x  

Segíti, ellenőrzi a leltározást, 
leértékelést, 

x x x 
selejtezést    

Betartja/betartatja a balesetvédelmi 

x x x 
szabályokat    

Betartja/betartatja a veszélyes áruk 

raktározási 

x x x 
szabályait    

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és 

figyelmeztető 
x x 

 

feliratait 
 

   

Ellenőrzi a mérőeszközök, 

mérőberendezések 
x x 

 

műszaki állapotát, hitelességének lejárati 

idejét 

 

   

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi 

eszközök és 

x x x 
berendezések meglétét, épségét    

Javaslatot készít a kötelező 

karbantartások, 
x x 

 

hitelesítések elvégzésére 
 

   

Szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári 
x x 

 

hulladékoknál 
 

   

 

 

 

 

142. 



 

1150 
 

A raktározás szerepe a logisztikai 
x x 

 

folyamatokban 
 

   

A raktározás folyamatai x x x 

Az áruátvétel eljárási szabályai x x x 

A raktározás során használt 

mérőeszközök x x x 

Tárolási módok és alkalmazási 

feltételeik x x x 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és 

eszközeik x x x 

A komissiózás folyamata és 

eszközrendszere x x  

Raktári árumozgások és a 
készletnyilvántartás 

x x x 
bizonylatai, és kezelésük    

A számítógépes raktárirányítás 

szoftverei és 
x 

 
x 

eszközei 
 

   

A raktározás munkavédelmi és 
x 

 
x 

környezetvédelmi követelményei 
 

   

A raktár tűzvédelmi követelményei x  x 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és 
x 

 

x 
karbantartásának szabályai 

 

   

A veszélyes áruk kezelésének, 

tárolásának  
x x 

szabályai 
 

   

Élelmiszerek kezelésének, tárolásának  

x x 
szabályai 

 

   

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x 

Jelképek értelmezése x x x 

Mennyiségérzék x x x 

Precizitás x x x 

Szervezőkészség x x x 

Pontosság x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Irányíthatóság x x x 
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Határozottság x x x 

Áttekintőképesség x x x 

Kontroll x x x 

Gyakorlatias feladatelemzés x  x 
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27. A raktározási folyamatok tantárgy 108 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

27.2. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás folyamatelemei tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és 

árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések 

teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

 

27.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

27.4. Témakörök  

27.3.1. A folyamat modul rendszere 36 óra/36 óra 

A raktározás szükségessége, feladatai,  

A raktárak fajtái, jellemzőik.  

A raktározási modell.  

A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai.  

Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai.  

Árutárolási módok és jellemzőik.  

A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői.  

Magastárolási rendszerek jellemzői.  

Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata  

A komissiózás fajtái, részfolyamatai  

Bizonylat nélküli komissiózási módszerek  

Az expediálás feladatai  

A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái.  

27.3.2. A raktározás eszközrendszere 36 óra/36 óra 

Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei.  

A raktáron belüli árumozgatás eszközei.  

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik. 

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik.  

Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei.  

Rakományrögzítő és csomagológépek.  

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás.  
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27.3.3. A raktárirányítási rendszer 18 óra/18 

óra 

 

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei. 

Az információ-átvitel megoldásai. 

Raktári állapotjelző információk. 

Árumozgást jelző információk. Az 

információ továbbítás eszközei. 

Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek. 

Az áruáramlás és információáramlás integrációja 
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A raktár külső kapcsolatainak információi. 

Az EDI informatikai rendszer. 

A raktárirányítás feladatai. 

A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere. 

Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás. 

Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere. 

A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei. 

A folyamatirányítás információs rendszere 

 

27.3.4. Raktári bizonylatolás 18 óra//18 óra 

 

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei. Az 

áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei 

Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma. 

Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei. 

Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei. 

Áruáttárolási bizonylat. 

Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

Készlet nyilvántartási bizonylatok. 
 

Készletmozgások bizonylatai 

Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

A leltározás menete és bizonylatai. 

A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai. A 

selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

 

 

27.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

27.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

27.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  
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1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x x   

 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 
Alkalmazandó eszközök 

és 

  szervezési kerete felszerelések 

  145.  
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(differenciálási 

módok)  

   egyéni 
csoport

-  osztály-keret 

    bontás   

1. 

Információ feldolgozó 

tevékenységek      

1.1. 

Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása  x    

       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 
vezetett  x x   

 feldolgozása      

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása  x    

 jegyzeteléssel      

1.4. Hallott szöveg feldolgozása  x    

 jegyzeteléssel      

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 
vezetett  x x   

 feldolgozása      

1.6. 

Információk önálló 

rendszerezése  x    

1.7. Információk feladattal vezetett  x x   

 rendszerezése      

2. 

Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, 

feladato

k   

2.1. Írásos elemzések készítése  x    

2.2. Leírás készítése  x    

2.3. 
Válaszolás írásban 
mondatszintű  x    

 kérdésekre      

2.4. Tesztfeladat megoldása  x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni  x    

 felkészüléssel      

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 
ismertetése  x    

 szóban      

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 
ismertetése  x    

 szóban      

3. Komplex információk körében      

3.1. Esetleírás készítése  x    
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3.2. 

Elemzés készítése 

tapasztalatokról  x    

       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről  x x   

 kérdéssor alapján      

3.4. Esemény helyszíni értékelése  x    

 szóban felkészülés után      

4. 

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos  x   

 szövegfeldolgozás     

4.2. 

Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal x   

      

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 
munkavégzés  x   

 irányítással     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5. Csoportos versenyjáték   x   

5. 
Szolgáltatási tevékenységek 
körében      

5.1. Önálló szakmai munkavégzés  x    

 felügyelet mellett      

5.2. Önálló szakmai munkavégzés  x    

 közvetlen irányítással      

 

 

27.7. A tantárgy értékelésének módja 
 

 

 

146. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

28. Speciális áruk raktározása tantárgy 36óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 

 

 

28.2. A tantárgy tanításának célja  

A speciális áruk raktározása tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat 

a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével 

raktározásával kapcsolatosak. mindkét árufajta az egészségvédelmi követelmények 

szempontjából ígényel különleges bánásmódot 

 

28.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

28.4. Témakörök  

28.3.1. Veszélyes áruk raktározása 18 óra/18 óra 

A veszélyes áruk fogalma.  

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai  

Veszélyes áruk VCI osztályozása  

Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai.  

A veszély jellegére utaló „H” mondatok.  

Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok  

A biztonsági adatlap tartalma és szerepe  

Az előzetes ellenőrzés.  

Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése  

Részletes ellenőrzés és azonosítás  

Raktárhely kijelölése és betárolás.  

Az együttraktározási tilalom.  

Komissiózási előírások.  

Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás.  

28.3.2. Élelmiszerek raktározása 18 óra/18 óra 

Az élelmiszer biztonság fogalma. 

Az élelmiszer biztonság összetevői: 

- mikrobiológiai szempontból 
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- kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

- fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

Élelmiszer biztonság a raktározásban 

Higiéniai követelmények Klimatikus 

követelmények Károsodások elleni 

védelem módszerei 

A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata 

Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 
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28.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

28.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

28.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x    

 

28.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
    

         

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

         

1.3.   

Olvasott szöveg 

feldolgozása x     
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jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése x     

2.2.  Leírás készítése x     

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
   

  

kérdésekre 
   

         

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
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2.6. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

28.7. A tantárgy értékelésének módja  
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

29. Raktározás gyakorlat tantárgy 90 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

29.2. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten 

sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához 

szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó 

bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok 

feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

29.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

29.4. Témakörök 
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29.3.1. Raktározási folyamatok és eszközeik 36 óra/36 óra 

Raktári anyagmozgató gépek fajtái.  

Mérőeszközök fajtái.  

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása.  

A raktározás balesetvédelmi előírásai.  

A raktározás tűzvédelmi előírásai.  

A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés.  

A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai.  

Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai.  

29.3.2. Raktárirányítási gyakorlat 18 óra/36 óra 

Raktárirányítási programok funkciói.  

A raktárirányítás információs rendszere.  

Az információátvitel eszközei és használatuk  

A komplex számítógépes raktározás feladatai.  

29.3.3. Komissiózás a gyakorlatban 36 óra/36 óra 

Megrendelések feldolgozása 

Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

Árukigyűjtési program összeállítása 

Áruelőkészítés 
 

A komissiózás bizonylatai és kezelésük. 

Bizonylat nélküli komissiózás 

 

 

29.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció 

 

29.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  
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2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x x  

 

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

  Tanulói tevékenység Alkalmazandó 

eszközök és 
Sorszám 

Tanulói 
tevékenységforma szervezési kerete 

felszerelések   

(differenciálási módok) 
   

  150.  
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egyéni 

csoport
- osztály-  

    bontás keret  

1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló  

x 
   

  

feldolgozása 
    

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal  

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
   

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása  
x 

   

  

jegyzeteléssel 
    

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása  

x 
   

  

jegyzeteléssel 
    

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

  

  

feldolgozása 
   

        

1.6. 
  Információk önálló  

x 
   

  

rendszerezése 
    

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett  

x x 
  

  

rendszerezése 
   

        

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése  x    

2.2.  Leírás készítése  x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x x 
  

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása  x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni  

x 
   

  

felkészüléssel 
    

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      
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3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
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29.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

11781-16 azonosító számú 
 

 

A raktárvezető feladatai 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 11781-16. azonosító számú A raktárvezető feladatai. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 R
ak

tá
ro

zá
s 

sz
er

ep
ea

ze
llá

tá
si

lá
nc

ba
n 

R
ak

tá
r 

m
űk

öd
te

té
se

és
m

ut
at

ós
zá

m

ai
 

R
ak

tá
rv

ez
et

és
ig

ya
ko

rla
t 

    

Közreműködik a raktár-technológia 
x 

 

x 
kialakításában 

 

   

Napi programtervet készít, 

kapacitásszámítást  
x 

 

végez 
  

   

Gazdálkodik a rendelkezésre álló  

x 
 

erőforrásokkal 
  

   

Betartja és betartatja a vagyon és 
biztonsági  

x 
 

előírásokat 
  

   

Gondoskodik a raktári dolgozók    

munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi  x x 

oktatásáról    

Kapcsolatot tart a beszerzési, 
termeléstervezési 

x x x 
és értékesítési szervezetekkel    

Biztosítja a berendezések és eszközök  
x x 

működőképességét, szükség szerinti 

fejlesztését 

 

   

    

Kidolgozza a raktár KPI mutatóit és 
működteti  

x 
 

azok rendszeres értékelését 
  

   

Működteti a raktár irányítási, 

információs  
x x 

rendszerét 
 

   

Alkalmazza a lean menedzsment  
x x 

eszközrendszerét a raktározási 

folyamatban 

 

   

Működteti a minőségbiztosítási rendszer 

x x x raktározásra vonatkozó követelményét 
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Megszervezi és működteti a raktári 

tároló  
x x 

eszközök ellenőrzését, karbantartását 
 

   

Gondoskodik a raktári mérőeszközök,    

mérőberendezések műszaki állapotának,  x x 

hitelességük lejárati idejének 

ellenőrzéséről    
    

Betartatja a speciális áruk (élelmiszer, ,    

veszélyes áru) raktározásának, 

kezelésének x x  

szabályait    
    

Megszervezi és ellenőrzi a raktári 
leltározás, 

x x 
 

leértékelés és selejtezés teendőit 
 

   

Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és  
x x 

környezetvédelmi szabályainak 

betartását 

 

   

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és 

figyelmeztető  
x x 

feliratainak meglétét. 
 

   

A raktározás szerepe az ellátási láncban x   

A raktár-technológia összetevői x   

Automatikus áruazonosítás és 

árukövetés x   

Az áruátvételi módszerek és 
alkalmazásuk 

x 
  

jellemzői 
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Tárolási módok és alkalmazási 

feltételeik x   

Raktári anyagmozgatási feladatok, és 

eszközeik x   

A komissiózás folyamata és 

eszközrendszere x   

A raktározás során használt 

mérőeszközök   x 

Raktári árumozgások és a 
készletnyilvántartás    

bizonylatai, és kezelésük    

A számítógépes raktárirányítás 

szoftverei és   
x 

eszközei 
  

   

A lean menedzsment eszközrendszere    

Minőségbiztosítási szabványok x   

A raktározás munka-, tűz- és 
környezetvédelmi    

követelményei    

A tárolóeszközök ellenőrzésének és   
x 

karbantartásának szabályai 
  

   

Mérőeszközök hitelesítésének, 

kalibrálásának   
x 

szabályai 
  

   

A veszélyes áruk, élelmiszerek, 

gyógyszerek    

tárolásának szabályai    

Értékelési, elemzési készség x x x 

Információforrások kezelése x x x 

Szakmai nyelvű szövegértelmezés x x x 

Precizitás x x x 

Szervezőkészség x x x 

Döntésképesség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Irányítási készség x x x 

Határozottság x x x 

Áttekintőképesség x x x 

Probléma feltárás, -megoldás x x x 

Rendszerekben való gondolkodás x x x 
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30. Raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy 36 óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

30.2. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben 

alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer 

érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az 

áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti 

szerepet foglal el. 

 

30.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

30.4. Témakörök  

30.3.1. Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 18 óra/18 óra 

Az ellátási lánc fogalma, jellemzői.  

Készletezés, raktározás szükségessége  

Raktártípusok az ellátási láncban.  

A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik.  

30.3.2. A raktározás technológiája és összetevői 18 óra/18 óra 

A raktártechnológia fogalma, összetevői. 

MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei. 

A veszélyes áruk tárolásának követelményei. 

MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei. 

A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer. 

Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

A szervezeti és működési szabályzat. 

Munkaköri leírások tartalma. 

Napi programkészítés és ellenőrzés 

A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei. 

A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei. 

Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények. 

A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata. 
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Tárolóeszközök vizsgálata és javítása. 

Emelőgép biztonsági szabályzat. 

Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 

 

30.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

30.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

30.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. kiselőadás x x   

2. megbeszélés  x x  

3. szemléltetés   x  

4. szimuláció  x x  

5. házi feladat x    

6. kooperatív tanulás  x   

 

30.5.2.   A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

 (ajánlás)      

          

     Tanulói tevékenység   

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és 

 

 

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 

 

  

felszerelések 
 

     

egyéni 

csoport

- osztály- 

 

       

      bontás keret   

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek     

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
    

  

feldolgozása 
    

         

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
   

  

vezetett feldolgozása 
   

         

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

    

  

jegyzeteléssel 
    

         

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
    

  

jegyzeteléssel 
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1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

   

  

feldolgozása 
   

         

1.6. 
  Információk önálló 

x 
    

  

rendszerezése 
    

         

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
   

  

rendszerezése 
   

         

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok   

2.1.   Írásos elemzések készítése x     

2.2.  Leírás készítése x     

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
   

  

kérdésekre 
   

         

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
    

  

felkészüléssel 
    

         

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
    

  

ismertetése szóban 
    

         

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
    

  

ismertetése szóban 
    

         

 3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése x     
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3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.2. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

30.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

31. A raktár működtetése és mutatószámai tantárgy 36 óra/36 óra* 
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

31.2. A tantárgy tanításának célja  

A raktározás működési mutatószámai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése 

üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek összehasonlítást 

tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a versenytársak 

adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a következő időszak fejlesztési terveihez. 

 

 

 

31.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

31.4. Témakörök  

31.3.1. Üzemtani mutatók 18 óra/18 óra 

 

A raktár statikus kapacitása. 

A statikus kapacitás összetevői. 

Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 

 

 

158. 
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Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik A 

statikus kapacitás kihasználása. 
 

A raktár dinamikus kapacitása. A 

dinamikus kapacitás összetevői 

Gépi kapacitások tervezése 

Humán erőforrás szükséglet tervezése 

Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei. 

A dinamikus kapacitás kihasználása. 

 

31.3.2. Minőségi mutatók 18 óra/18 óra 
 

A vevőkiszolgálás mutatói 

Az OEE mutató 

Készletezési hatékonyság mutatói 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

Tanterem 

 

31.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

31.4.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x x  

4. szemléltetés   x  

5. szimuláció  x x  

6. házi feladat x    

7. kooperatív tanulás  x   
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31.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
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1.3. 
  

Olvasott szöveg 
feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

       

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

       

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x x 
  

  

felkészüléssel 
  

       

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

3.   

Csoportos munkaformák 

körében     

3.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

       

3.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

       

3.3. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

3.4.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   
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3.5.  Csoportos versenyjáték  x   

 

 

31.6. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

32. Raktárvezetés gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

32.2. A tantárgy tanításának célja  

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz 

kapcsolódva a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A 

gyakorlati oktatáson belül kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek 

oktatása. 

 

32.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

 

 

 

160. 
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A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

32.4. Témakörök  

32.3.1. Raktározási folyamatok gyakorlata 54 óra/54 óra 

Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok.  

Tárolási módok és eszközrendszerük  

Komissiózási módszerek.  

Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés.  

Járműrakodás.  

32.3.2. A raktárirányítás gyakorlata 18 óra/18 óra 

Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

A raktárirányító szoftverek funkciói. 

Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat. 

Az információ átvitel módszerei, eszközei. 
 

Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

 

32.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus vállalkozás 

 

32.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás 

 

32.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. kiselőadás x x   

2. megbeszélés  x x  

3. szemléltetés   x  

4. szimuláció  x x  

5. kooperatív tanulás  x   
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32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

    Tanulói tevékenység  

    szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések     

egyéni 

csoport
- osztály-      

    bontás keret  

 1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló 

x 
   

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

 

vezetett feldolgozása 
  

       

    161.   
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1.3. 
 
Olvasott szöveg 
feldolgozása  

x 
   

 

jegyzeteléssel 
    

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása  

x 
   

 

jegyzeteléssel 
    

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett  
x x 

  

 

feldolgozása 
   

       

1.6. 
 Információk önálló  

x 
   

 

rendszerezése 
    

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett  

x x 
  

 

rendszerezése 
   

       

2.  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.  Írásos elemzések készítése  x    

2.2. Leírás készítése  x    

2.3. 
 

Válaszolás írásban 
mondatszintű  

x 
   

 

kérdésekre 
    

       

2.4. Tesztfeladat megoldása  x x   

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni  

x 
   

 

felkészüléssel 
    

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos  

x 
   

 

ismertetése szóban 
    

       

2.7. 
 Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

 

ismertetése szóban 
    

       

3.  

Komplex információk 

körében      

3.1.  Esetleírás készítése  x    

3.2. 
 Elemzés készítése  

x 
   

 

tapasztalatokról 
    

       

3.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

 

kérdéssor alapján 
    

       

3.4. 
 

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

 

szóban felkészülés után 
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3.5. Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.  

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

 

szövegfeldolgozás 
    

       

4.2. 
 Információk rendszerezése   

x 
  

 

mozaikfeladattal 
    

       

4.3. 
 Kiscsoportos szakmai   

x 
  

 

munkavégzés irányítással 
    

       

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5. Csoportos versenyjáték   x   

5.  

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
 

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

 

felügyelet mellett 
    

       

5.2. 
 

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

 

közvetlen irányítással 
    

       

 

32.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

162. 
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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 
 

 

K
om

m
un

ik

ác
ió

al
ap

ja
iz

eÜ
lti

ko
m

m

un
ik

ác
ió

sg
y

ak
or

la
t 

   

FELADATOK   
   

Betartja a viselkedéskultúra 

követelményeit x x 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet 
protokoll-  

x 
előírásait 

 

  

Betartja az irodai munka etikai 

szabályait x x 

Partnerkapcsolatokat ápol  x 

Információt kér, gyűjt hagyományos és  

x 
elektronikus úton 

 

  

Tájékoztatást ad írásban, szóban, 

telefonon és 

x x 
elektronikusan   

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában   

fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és x x 

nyelvhasználati szabályok betartására   
   

Kapcsolattartást szolgáló írásbeli  

x 
dokumentumokat készít 

 

  

Továbbképzéseken, tréningeken vesz 

részt  x 

SZAKMAI ISMERETEK   
   

A kommunikáció folyamata és fajtái x  

A szóbeli és írásbeli kommunikáció x  

A nem-verbális kommunikáció x  

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető 
x 

 

szabályai 
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A kommunikációs zavarok fajtái és 

elhárításuk 
x 

 

módjai 
 

  

Kommunikációs különbségek  x 

Üzleti nyelvi kultúra x  

A nselvhelyesség szóbeli és írásbeli 
elemei, 

x 
 

nyelvhasználati szabályok 
 

  

Aközéleti megnyilvánulás fajtái x x 

A viselkedéskultúra alapszabályai  x 

Az üzleti magatartás és protokoll 

előírásai  x 

Az irodai munka etikai szabályai  x 

A munkahelyi kapcsolatok (feletessel,  

x 
munkatárssal, ügyfelekkel 

 

  

A munkahelyi viselkedés alapnormái  x 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési 

módjaik  x 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok 
kezelésének  

x 
módjai 

 

  

A személyiségfejlesztés lehetőségei  x 

Álláskeresési technikák x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

164.   
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Hallott köznyelvi és szakmai szöveg 

megértése  x x 

A helyes beszéd technikája  x  

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai 

beszéd)  x  

Szabályértelmezés, szabálykövető 

magatartás   x 

SZEMÉLYES 

KOMPETENCIÁK   
   

Pontosság  x x 

Önfegyelem   x 

Szervezőkészség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
   

Kommunikációs rugalmasság  x x 

Nyelvhelyesség  x  

Konfliktusmegoldó készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
   

Nyitott hozzáállás   x 

Helyzetfelismerés   x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x 
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33. Kommunikáció alapjai tantárgy 108 óra/108 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

33.2. A tantárgy tanításának célja  

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának 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. 

 

33.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

33.4. Témakörök  

33.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok  54óra/54 óra 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

A nonverbális kommunikáció 

A konfliktusok és kezelési módjaik 

A kommunikáció folyamata és fajtái 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

33.3.3. Nyelvhelyesség  szóbeli  és  írásbeli  elemei,  nyelvhasználati  szabályok,  

konfliktuskezelés 54 óra/54 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) 

Szabályelemzés, szabálykövető magatartás 

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

 

33.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 
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33.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás. 

 

33.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve   kerete  felszerelések 

  

egyén
i  csoport osztály  

   166.   
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1. magyarázat   x 

2. kiselőadás x x  

3. megbeszélés  x x 

4. szemléltetés   x 

5. szimuláció  x x 

6. házi feladat x   

7. kooperatív tanulás  x  

 

 

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

    Tanulói tevékenység  

    szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések     

egyéni 

csoport

- osztály-      

     bontás keret  

 1.  

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
 Olvasott szöveg önálló 

x 
   

 

feldolgozása 
   

       

1.2. 
 Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

 

vezetett feldolgozása 
  

       

1.3. 
 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
 Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

 

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
 

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

 

feldolgozása 
  

       

1.6. 
 Információk önálló 

x 
   

 

rendszerezése 
   

       

1.7. 
 

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

 

rendszerezése 
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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 

x x 
  

 

kérdésekre 
  

       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. 
 Szöveges előadás egyéni 

x 
   

 

felkészüléssel 
   

       

2.6. 
 Tapasztalatok utólagos 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
 Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

 

ismertetése szóban 
   

       

 3.  

Komplex információk 

körében     

3.1.  Esetleírás készítése x    

3.2. 
 Elemzés készítése 

x 
   

 

tapasztalatokról 
   

       

3.3. 
 Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

 

kérdéssor alapján 
   

       

3.4. 
 

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

 

szóban felkészülés után 
   

       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

    167.   
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5. Csoportos munkaformák körében  

4.1. 
  

Feladattal vezetett 
kiscsoportos   

x 
   

  

szövegfeldolgozás 
     

          

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
   

  

mozaikfeladattal 
     

          

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
   

  

munkavégzés irányítással 
     

          

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x    

4.5.  Csoportos versenyjáték   x    

 5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében      

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x 

    

  

esetmegfigyelés 
    

          

 

 

33.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

34. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

34.2. 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. 

 

 

 

34.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

 

34.4. Témakörök  
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34.3.1. Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 18 óra/18 óra 

Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái.  

Üzleti nyelvi kultúra.  

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai.  

A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása.  

Tárgyalástechnika  

A kommunikációs zavarok fajtái.  

Tömegkommunikáció jellegzetességei.  

34.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 36 óra/36 óra 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az üzleti etikett szabályai. 

Viselkedéskultúra alapszabályai. 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei. 

Telefonos kapcsolattartás. 

 

 

 

 

168. 
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34.3.3. A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 18 óra/18 óra 
 

A viselkedéskultúra alapszabályai. 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az irodai munka etikai szabályai. 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

A munkahelyi viselkedés alapnormái. 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik. 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai. 

A személyiségfejlesztés lehetőségei 

Álláskeresési technikák 

 

 

34.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás 

 

34.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, elbeszélés, kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, projekt, kooperatív 

tanulás, szimuláció, szerepjáték 

 

34.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés  x   

3. kiselőadás x x   

4. megbeszélés  x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

 

 

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6.   Tapasztalatok utólagos x    
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ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.5.  Csoportos versenyjáték  x   

 5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében    

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 
x 

   

  

esetmegfigyelés 
   

        

     170.    
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34.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 
 

10651-12 azonosító számú 
 

 

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
 

 

tantárgyai, témakörei 
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A 10651 -12.. azonosító számú Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek. megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

V
ez

et
és

i,
 j

o
g

i,
 

ga
zd

as
ág

i, 

m
ar

ke
tin

ge
lm

él
et

iis
m

er
et

ek
 

V
ez

et
és

, s
ze

rv
ez

és
gy

ak
or

la
t 

M
ar

k
et

in
g
 

g
y
ak

o
rl

at
 

     

Vezetői feladatokat lát el szakjogi 
ismeretek  

x x 
 

alkalmazásával 
  

    

Szervezeti, intézményi stratégiáját 

készít,  
x x 

 

fejlesztési irányokat határoz meg 
  

    

Szervezeti dokumentumokat és belső  
x x 

 

szabályzatokat készít 
  

    

Alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó     

pénzügyi, számviteli, adó, TB, 

munkajogi  
x x 

 

szabályokat, részt vesz a kapcsolódó 
  

    

nyilvántartások, elszámolások 

készítésében     
     

Gazdálkodási feladatokat lát el  x x x 

Forrásszerzési technikákat alkalmaz    x 

Munkáltatói feladatokat lát el  x x  

Kialakítja a minőség- és a 
teljesítménymérés  

x x 
 

mutatóit az intézményben 
  

    

Biztosítja szervezési-vezetési 

feladatokhoz  
x x 

 

kapcsolódó adminisztrációs teendőket 
  

    

Modern marketing és public relations    
x 

eszközöket alkalmaz 
   

    

A vezetés folyamata és különböző 

funkciói  x x  

Jogi alapfogalmak, a jogszabályok 

hierarchiája  x   

Kulturális jogszabályok   x  
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Az államháztartás működésének főbb 
elvei, a  

x 
  

költségvetési intézmények 

finanszírozása 

   

    

Vállalkozás főbb jogszabályi háttere  x   

A nonprofit szervezetek 
státuszszabályai, a  

x 
  

közhasznú jogállás kérdésköre 
   

    

A szervezetkialakítás elvi és módszertani  
x x 

 

kérdései, belső szabályzatok 
  

    

A szervezetvezetési feladatokhoz 

kapcsolódó  
x x 

 

adminisztrációs teendők 
  

    

Gazdálkodási alapismeretek, a 

gazdálkodás  
x 

  

dokumentálása 
   

    

A stratégiai gondolkodás, a tervezés 

alapjai  x x  

Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás     

A pénzügyi forrásteremtés fontosabb 

területei     

és eszközei (önkormányzati, 
költségvetési  

x 
  

támogatások, hazai és nemzetközi 

pályázatok 

   

    

nyomon követése     
     

A szektorok közötti együttműködés 

lehetőségei  x   

     

A humánerőforrás-menedzsment alapjai,  
x 

  

munkajogi alapok 
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Közérdekű önkéntes munka    

Teljesítménymérés és -értékelés, 
x x 

 

minőségbiztosítás 
 

   

A modern marketing általános és 

szolgáltatás-   
x 

specifikus értelmezése 
  

   

A kulturális intézmények és szervezetek    

környezetének és külső 
kapcsolatrendszerének x   

ismerete    
    

A kulturális marketing stratégiai 
döntései és a 

x 
 

x 
marketing eszközei (marketing-mix) 

 

   

A public relations tevékenység tartalma, 

a belső    

és külső PR eszközei (írott és 

elektronikus 
x 

 
x 

tájékoztatók szerkesztése, szervezeti 
 

   

kapcsolatok ápolása    
    

Informatikai ismeretek x   

Ügyviteltechnikai, irodatechnikai 
eszközök és 

x 
  

eljárások 
  

   

Kommunikációs ismeretek x   

Szakmai kommunikáció x x x 

Jogszabály-alkalmazás készsége    

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés x x x 

Tárgyalási készség x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x 

Döntésképesség x   

Felelősségtudat x x x 

Irányítási készség x x  

Meggyőzőkészség x x  

Konfliktuskerülő és -megoldó készség x x  

Problémaelemzés, -feltárás x x  

Tervezési képesség x x  
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Értékelés x x  
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35. Vezetési, jogi, gazdasági marketing elméleti ismeretek tantárgy 93 óra/144 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

35.2. A tantárgy tanításának célja  

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba 

kerülő tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető 

meg kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat 

viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi 

alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, 

másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, 

valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. 

A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági 

alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci 

folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a 

pénzforgalom fajtáival valamint a vállalkozási alapismeretekkel.. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

marketing szerepét. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció 

közvetlen, közvetett eszközeivel. 

 

 

35.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

35.4. Témakörök  

35.3.1. Vezetési ismertek 31 óra/36 óra 

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója. 

A munkaszervezés technikája. 

Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

Motivációs irányzatok. 

Beosztottak teljesítményének értékelése 

A vezetővel szemben támasztott követelmények. 

Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek. 

Vezetői típusok 

Vezetői motiváltság. 
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Vezetői értékek. 

Vezetés és szervezés összefüggései 

A gazdasági rendszerek szervezete 

A szervezési folyamat 

A szervezés módszerei 
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35.3.2. Jogi ismeretek 15 óra/36 
 

óra 

A jogszabályok hierarchiája 

Az Alkotmány, mint alaptörvény 

 

A polgári jog (PTK) 

- A Ptk. szerkezete 

- A jogi személy fogalma 

- Gazdasági társaságok 

- A polgári jogviszony fogalma, fajai 

- Tulajdonjogviszony 

- Kötelemi jog 

- Kártérítési felelősség 

 

Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

- A szerződések létrejötte 

- Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

- Semmisség és megtámadhatóság  

- A szerződésszegés általános szabályai 

- Termékszavatosság, jótállás 

- Az adásvételi szerződés 

- A vállalkozási szerződés 

- A fuvarozási szerződés 

- A megbízási szerződés 

- A szállítmányozási szerződés 

- A bérbeadási szerződés 

- A biztosítási szerződés 

 

35.3.3. Gazdasági ismeretek 16 óra/36 óra 
 

A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása. 

A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás. 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk. 

Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban. 

A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője, 

A globalizáció fogalma. 

 

A piac 

- A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása. 

- A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése. 

- A piaci formák és jellemzőik. 

- A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában. 

- A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben. 

- A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei 
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és a versenyszabályozás 

 

A vállalkozás 

- A vállalkozások fogalma és céljai. 

- A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei. 
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- Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján. 

- Vállalkozási formák jellemzése. 

- Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás. 

- A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai. 

- Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek. 

- Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog, 

sajáterő). 

- Vállalkozások adófizetési kötelezettségei. 

 

35.3.4. Marketing ismeretek 31 óra/36 óra 
 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei. 

A marketing fejlődési szakaszai. 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban. 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban. 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei. 

A fogyasztói magatartás modellje. 

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők. 

Vásárlói magatartás megfigyelése. 
 

Vásárlói típusok jellemzői. 

Vásárlói típusok megfigyelése. 

Szervezeti vásárlói magatartás. 
 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása. 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei. 

Célpiac-választás. 

Pozicionálás. 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja. 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Kutatási terv, kutatási jelentés. 

Kérdéstípusok. 

Kérdőívszerkesztés. 

Primer piackutatási módszerek. 

Szekunder piackutatási módszerek. 

Termékpolitika és termékfejlesztés. 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői. 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege. 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek. 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció. 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők. 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

.Marketing kommunikáció 
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Kommunikációs politika fogalma, jelentősége. 

A kommunikáció fogalma, fajtái. 

A kommunikációs folyamat. 

Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. 

Reklámeszközök fogalma, fajtái. 
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Eladásösztönzés fogalma, funkciói. 

Direkt marketing. 

PR fogalma, jellemzői, területei. 

Belső PR. 

Külső PR. 

Szponzorálás. 

Image lényege, fajtái. 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők. 

Arculat formai és tartalmi elemei. 

Arculattervezés (vállalat, honlap). 

Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

35.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem 

 

35.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció,házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

35.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x   

6. házi feladat x    

7. kooperatív tanulás x x   
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35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
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1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

       

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

       

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

       

2.   Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
  

  

kérdésekre 
  

       

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

       

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

       

3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

       

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

       

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
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3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

       

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

       

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai  

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
   

       

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.5.  Csoportos versenyjáték  x   

 

 

35.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

36. Marketing gyakorlat tantárgy 31 óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

36.2. A tantárgy tanításának célja 
 

 

 

179. 
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A marketing gyakorlat célja, hogy tanulók a marketing alapjainak elméleti áttekintését 

követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati alkalmazására, ismereteik 

elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a 

marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő 

gyakorlásával 

 

36.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

36.4. Témakörök  

36.3.1. Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 16 óra/18 óra 

A Piackutatási terv készítése.  

Kérdőívkészítés.  

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen  

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán.  

Adatfeldolgozás.  

Prezentáció.  

Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése  

Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése  

36.3.2. Reklám és PR gyakorlat 15 óra/18 óra 

Reklámeszközök és reklámtípusok. 

PR-eszközök. 

Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése. 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése. 

A témakör részletes kifejtése 

 

36.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

36.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás 

 

36.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 
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módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x   

6. kooperatív tanulás x x   

 

 

 

 

 

 

180. 
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36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

 

 

 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
   

        

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x x 
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    kérdésekre     

2.4.  Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. 
  Szöveges előadás egyéni 

x 
   

  

felkészüléssel 
   

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni 

x 
   

  

ismertetése szóban 
   

        

 3.   

Komplex információk 

körében     

3.1.   Esetleírás készítése x    

3.2. 
  Elemzés készítése 

x 
   

  

tapasztalatokról 
   

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről 

x 
   

  

kérdéssor alapján 
   

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése 
x 

   

  

szóban felkészülés után 
   

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló x    

 4.   

Csoportos munkaformák 

körében     

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos  
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
   

        

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
  

  

mozaikfeladattal 
   

        

 

 

 

 

181. 
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4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x 

   

  

esetmegfigyelés 
    

        

5.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x    

5.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
   

  

felügyelet mellett 
    

        

5.4. 
  

Önálló szakmai 

munkavégzés  
x 

   

  

közvetlen irányítással 
    

        

 

 

36.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

37. Vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy 31 óra/36 óra* 
 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

37.2. A tantárgy tanításának célja  

A vezetés, szervezés gyakorlati tantárgyának célja, a témakörben tanult elméleti módszerek 

gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési tevékenységek gyakorlása, 

amelyek a vezető feladatait képezik 

 

37.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

37.4. Témakörök  

37.3.1. Vezetési feladatok gyakorlat 16 óra/18 óra 
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Stratégiai és operatív tervezés.  

Működési szabályzat készítése  

Munkaköri leírás készítése.  

Teljesítménymérés és értékelés  

Motivációs formák kidolgozása  

Konfliktuskezelés.  

Csoportalakítás  

Brain-storming, mint csoportos alkotótechnika  

A témakör részletes kifejtése  

37.3.2. Szervezési feladatok gyakorlat 15 óra/18 óra 

Szervezetkialakítás 

Projekttervezés 

Hálótervezés 

Gantt diagram 

Kaizen tevékenység szervezése 

 

 

 

182. 
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37.6. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

37.7. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás 

 

 

 

37.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. szemléltetés  x x  

5. szimuláció  x   

6. házi feladat x    

7. kooperatív tanulás x x   

 

 

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok) 
  

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 
  Olvasott szöveg önálló 

x 
   

  

feldolgozása 
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1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal 

x x 
  

  

vezetett feldolgozása 
  

        

1.3. 
  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 
x 

   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.4. 
  Hallott szöveg feldolgozása 

x 
   

  

jegyzeteléssel 
   

        

1.5. 
  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 
x x 

  

  

feldolgozása 
  

        

1.6. 
  Információk önálló 

x 
   

  

rendszerezése 
   

        

1.7. 
  

Információk feladattal 
vezetett 

x x 
  

  

rendszerezése 
  

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 
  

Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 
   

  

kérdésekre 
   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

     183.    
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2.5. 
  Szöveges előadás egyéni  

x 
   

  

felkészüléssel 
    

        

2.6. 
  Tapasztalatok utólagos  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

2.7. 
  Tapasztalatok helyszíni  

x 
   

  

ismertetése szóban 
    

        

3.   

Komplex információk 

körében      

3.1.   Esetleírás készítése  x    

3.2. 
  Elemzés készítése  

x 
   

  

tapasztalatokról 
    

        

3.3. 
  Jegyzetkészítés eseményről  

x 
   

  

kérdéssor alapján 
    

        

3.4. 
  

Esemény helyszíni 

értékelése  
x 

   

  

szóban felkészülés után 
    

        

3.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

4.   

Csoportos munkaformák 

körében      

4.1. 
  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   
x 

  

  

szövegfeldolgozás 
    

        

4.2. 
  Információk rendszerezése   

x 
  

  

mozaikfeladattal 
    

        

4.3. 
  Kiscsoportos szakmai   

x 
  

  

munkavégzés irányítással 
    

        

4.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x   

4.5.  Csoportos versenyjáték   x   

5.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

5.1. 
  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  
x 

   

  

esetmegfigyelés 
    

        

5.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x    

5.3. 
  

Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 
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   felügyelet mellett      

 

37.7. A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A FŐSZAKKÉPESÍTÉST TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

Logisztika a mindennapokban - 72 óra 

Raktározási számítások – 36 óra 

Gépírás – 72 óra 

Szakmai szoftverek használata 32 óra 

Közlekedési ismeretek és számítások – 64 óra 

Közlekedés üzemvitel gyakorlat – 32 óra 

Gazdasági földrajz - 32 óra 

 

 

1. Logisztika a mindennapokban tantárgy 72 óra/ 0 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztika a mindennapokban tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a logisztikai alapfogalmakat és az alapvető logisztikai folyamatokat. Cél, 

hogy a tanulók el tudják helyezni az eddig tanult szakmai tantárgyakat a globális logisztikai 

rendszerekben. A tanév második felében részletesebb képet kapnak a tanulók a 

legfontosabb mikrólogisztikai folyamatokról, mint a beszerzési, termelési és disztribúciós 

logisztika, illetve megismerkednek az azokhoz kapcsolódó feladatokkal is. Ismerjék meg a 

veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek együttműködni a hatósággal, 

szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek a logisztikai területen 

jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával és a logisztikai folyamatok által 

eredményezett kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. A logisztika alapjai.  36 óra/0 óra 

A logisztikai rendszer 

A logisztika fogalma, története 

Az ellátási lánc fogalma és a logisztikával való kapcsolata 

Makro és meta logisztika 

Mikro logisztika 

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

A logisztikai rendszer fő funkciói (ellátási, termelési, beszerzési és inverz logisztika) 
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A kiszolgálási színvonal fogalma, mutatói és mérése 

A trade off és a teljes költség koncepció. 

City logisztika 

 

1.3.2. Ellátási logisztika 12 óra/0 óra 

Az ellátási logisztika fogalma 

A beszerzések típusai 

A beszerzési folyamat 

A beszerzési folyamat lépései 

A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

A beszerzés és beszállító menedzsment 

A szállítóértékelés  

 

1.3.3. Termelési logisztika 14 óra/  0 óra 

A termelési és szolgáltatási folyamatok 

A termelés irányítási rendszer fogalma 

Az aggregált termelés 

A termelési vezérprogram 

MRPI, MRPII rendszerek 

  

1.3.4. Elosztási logisztika 10 óra/ 0 óra 

Az elosztási logisztika fogalma. 

A disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

A közvetett (lépcsős), közvetlen (direkt) és rugalmas rendszer 

A vállalat értékesítési csatornái 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb 
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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. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x x   

4. szemléltetés   x x   

5. házi feladat x x     

6. egyéb x x x   

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 

 

 

 

2. Raktározási számítások tantárgy                                                         36 óra/0  óra 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározási számítások tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók mélyebben 

megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése 

üzemtani szempontból és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek 

összehasonlítást tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint 

a versenytársak adataival.  

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

2.2. Témakörök 

2.2.1. A raktár létesítésével kapcsolatos feladatok tanulmányozása 16 óra/0 óra 

 

A raktár tervezésével kapcsolatos egyszerű feladatok  

A raktár létesítésével kapcsolatos feladatok 

A raktár létesítésével kapcsolatos összehasonító feladatok 

 

1.3.2. A raktár üzemeltetésével kapcsolatos feladatok tanulmányozása 20 óra/ 0 óra 



 

1237 
 

A raktár statikus kapacitása. 

A statikus kapacitás összetevői 

A raktár dinamikus kapacitása. 

A dinamikus kapacitás összetevői 

A forgási sebesség számítása és gyakorlás 

A forgási idő számítása és gyakorlás 

Az ABC elemzés fogalma és számítása 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

     Tanterem 

 

2.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

2.3.1. 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. magyarázat           x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés     x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

7. kooperatív tanulás   x     

 

2.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x 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 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 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. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

 

2.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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3. Gépírás tantárgy                                                                                              72 óra/0   óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a tízujjas vakírás alapjait – 

váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához kapcsolódó elektronikus írásbeli 

teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról –, amelyek munkafeladataiban 

jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 900 leütés/perc. Törekedni kell arra, hogy 

megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított szokások 

(munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és testtartás, 

fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és szemgyakorlatok 

stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos munkavégzésnek hosszú 

távon is.  

3.1Témakörök   

Tízujjas vakírás alapgyakorlatai                                                             10 óra/ 0 óra 

A szabályos gépírás bemutatása. 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei. 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek. 

Elvárások a gépírás elsajátítása során. 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése. 

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése. 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése. 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei. 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet. 

Ujjrend fogalma, kialakítása. 

Az alaptartás fogalma, funkciója. 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok. 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása. 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

              Billentyűkezelés                                                                                          45 óra/ 0 óra  

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben. 

Nagybetűk írása; váltóhasználat. 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója. 
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Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája. 

 

       Az írástechnika megerősítése                                                                       10 óra/ 0 óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata). 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása. 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása. 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum. 

 

 Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok                                                   7 óra/ 0 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

Szöveghosszúság növelése. 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

      számítógépterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

3. Szakmai szoftverek használata 31 óra/0 óra 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai szoftverek használata tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerkedjenek az integrált vállalatirányítási szoftverekkel. Cél, hogy a tanulók egy 

konkrét vállalatirányítási szoftver raktári modulját magabiztosan tudják használni, és az 

iskola elvégzése után a gyakorlatban is tuják a tanultakat alkalmazni. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakmai szoftverek használata tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként 

megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. 

 

3.3. Témakörök 
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3.3.1. Számítógépes raktárirányítás szoftverének általános bemutatása         6 

óra/0 óra 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek általános bemutatása 

Raktárirányítási programok fajtái 

A WMS  rendszer lényege, felépítése 

 

3.3.2. Bevezetés a számítógépes raktárirányítás szoftver használatába     10 

óra/0 óra 

A KULCS-ÜGYVITEL PRÉMIUM program rendszerének bemutatása 

A programmal kapcsolatos alapvető ismeretek oktatása: törzsadatok, vevők szállítok 

felvitele 

Az alapvető tranzakciók bemutatása 

 

3.3.3. A számítógépes raktárirányítás szoftver elsajátítása 15 óra/0 óra 

A különböző raktári tranzakciók gyakorlása 

A készletek készítésének és keresésének módjai 

Leltár készítése a KULCS-ÜGYVITEL PRÉMIUM segítségével 

Komplex raktározási és kereskedelmi feladatok megoldása a KULCS-ÜGYVITEL 

PRÉMIUM segítségével. 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépekkel felszerelt tanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A számítógépes szoftver közös és egyéni használata, magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, 

szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

 

 

 

 

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. 
számítógépes 

program használata 
x x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x x   

4. szemléltetés   x x   
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5. házi feladat x x     

6. egyéb x x x   

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 

 

 

 

 

4. Közlekedési ismeretek és számítások tantárgy    62 óra/0 óra  

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

Fejlesztendő kompetenciák a közlekedési ismeretek és számítások tantárgy során: 

  

K
ö
zl

ek
ed

és
i 

is
m

er
et

ek
 é

s 

sz
ám

ít
ás

o
k

 
FELADATOK   

Elvégzi, irányítja az okmányok 

elkészítését, kitöltését 
x  

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi feladatokat 
x 

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a 

különleges küldemények szállítási 

szabályainak betartását 

  

Ajánlatokat készít, reklámokat szervez x 

Alkalmazza a kommunikációs 

módszereket és a PR-szabályokat 
x 

Előkészíti a fuvarozási, illetve 

szállítmányozási feladatot 
x 

Az előkészítés során figyelembe veszi a 

hazai és nemzetközi jogi szabályozást 
x  

Elemzéseket, ajánlatokat készít  x 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési 

módot 
x 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket x 

Kiválasztja az áru továbbításához a 

legalkalmasabb fuvarozási eszközt,   

szükség szerint megtervezi az útvonalat 

x  
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Az előírások szerint dokumentálja a 

rendkívüli eseményeket 
x 

Közreműködik a gazdaságossági 

elemzések, értékelések készítésében 
x 

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási 

okmányokat 
 x 

Betartja a rakodási tevékenységre 

vonatkozó szabályokat 
x  

SZAKMAI ISMERETEK   

Közlekedési alapismeretek x 

A közlekedés technikai elemei   

A közlekedés forgalmi folyamatai az 

árufuvarozásban és a 

személyszállításban 

  

A fuvarozási szerződések x 

A fuvarozási folyamat  x 

A fuvarozás eszközei  x 

Közlekedési informatika és alkalmazott 

számítástechnika 
x 

Szakmai idegen nyelv alkalmazása x 

Általános és ágazati díjszámítási 

ismeretek 
 x 

Közlekedés földrajzi alapismeretek x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Információforrások kezelése x 

Szakmai kifejezések használata szóban 

és írásban 
x 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban 

és írásban 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Külső megjelenés x 

Felelősségtudat x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Udvariasság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Információgyűjtés x 

Figyelem-összpontosítás x 
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Nyitott hozzáállás x 

 

 

3.7. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési ismeretek és számítások tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteit 

elmélyítse a közlekedés szerepe, jelentősége, illetve a közlekedési alágazatok technikai 

összetevői, a közlekedési hálózat infrastrukturális és kiszolgáló elemei témakörökkel 

kapcsolatban. Cél továbbá, hogy a tanulók a különböző közlekedési alágazatok 

tevékenységével kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási 

tevékenységet megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak, a közlekedés technikája és a 

közlekedés üzemvitel tantárgyakhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

3.9. Témakörök 

3.9.1. Közlekedéstörténet, alapfogalmak 14 óra/0 óra 

A közlekedés fejlődése 

Közlekedés Magyarországon 

A pálya, a jármű 

Kiszolgáló létesítmények 

A közlekedési alágazatok jellemzése 

Egységrakomány-képzés, konténerek 

Egységrakomány számítások 

A kombinált áruszállítás 

3.9.2. Fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 48 óra/ 0 óra 

Szállítmányozás okmányai 

INCOTERMS 2010 

Magyarország közúthálózata 

Közúti távolságok számítása 

Közúti díjszámítások  

Vasúti menetrend 

Vasúti távolságok számítása 

Menetdinamikai számítások 

Üzemanyag-fogyasztások 

Fékezéssel kapcsolatos számítások 

 

3.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

3.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 
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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. magyarázat x  x  x   

2. kiselőadás  x x     

3. megbeszélés  x x  x   

4. szemléltetés   x  x   

5. házi feladat  x      

6. egyéb  x x x    

 

3.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       
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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. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés x       

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x   

3.6. 
rajz készítése Z-

rendszerről 
x x x   

3.7. rendszerrajz kiegészítés x x x   

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x x   

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x x   

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x x   

5.5. Csoportos versenyjáték   x x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében 
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6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x x x   

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x   

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x x   

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x x   

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x x x   

8.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
x x x   

8.3. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x x x   

8.4. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
x x x   

8.5. Anyagminták azonosítása x x x   

8.6. Tárgyminták azonosítása x x x   

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x x x   

9.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x x x   

9.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

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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4. Közlekedés üzemvitel gyakorlat tantárgy            31 óra/0 óra*  

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 
 

 

A tantárgy bővítésének célja, hogy az eddig tanultakat kiegészítse a légi fuvarozás és a 

csővezetékes szállítás témakörökkel, ami az előző kerettantervben nem szerepelt, és űrt 

hagyott. A tantárgy célja továbbá a tanulók átfogó felkészítése az érettségi vizsga 

feladataira. 
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21.3. A tantárgy tanításának célja  

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a 

gyakorlatban ismerjék az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak 

jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

21.4. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés technikája 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

21.5. Témakörök  

21.3.1. A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat ismétlése 6 óra/0 óra 

 

21.3.2. A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat ismétlése     6 óra/0 óra 

  

21.3.3. A vízi közlekedés üzemvitel gyakorlat ismétlése           6 óra/0 óra 

21.3.4    A légi közlekedés és a csővezetékes szállítás üzemvitel gyakorlata készülés az 

érettségire    13 óra/ 0 óra 

 

21.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

21.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

 

21.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

 

 

 

 

 

115. 
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Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

Alkalmazandó eszközök 

és 

módszer neve  kerete  felszerelések 

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat x x x  

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés x x x  

4. szemléltetés  x x  

5. házi feladat x    

6. egyéb x x x  

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

     Tanulói tevékenység  

     szervezési kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és  

Sorszám 

 
Tanulói 

tevékenységforma (differenciálási módok)   

felszerelések      

egyéni 

csoport
- osztály-       

     bontás keret  

 1.   

Információ feldolgozó 

tevékenységek    

1.1. 

  Olvasott szöveg önálló 

x 

   

  

feldolgozása 

   

        

1.2. 

  Olvasott szöveg feladattal 

x 

   

  

vezetett feldolgozása 

   

        

1.3. 

  

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

x 

   

  

jegyzeteléssel 

   

        

1.4. 

  Hallott szöveg feldolgozása 

x 

   

  

jegyzeteléssel 

   

        

1.5. 

  

Hallott szöveg feladattal 

vezetett 

x 

   

  feldolgozása    
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1.6. 

  Információk önálló 

x 

   

  

rendszerezése 

   

        

1.7. 

  
Információk feladattal 
vezetett 

x x x 

 

  

rendszerezése 

 

        

 2.   

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok  

2.1.   Írásos elemzések készítése x    

2.2.  Leírás készítése x    

2.3. 

  
Válaszolás írásban 
mondatszintű 

x 

   

  

kérdésekre 

   

        

2.4.  Tesztfeladat megoldása x    

2.5. 

  Szöveges előadás egyéni 

x 

   

  

felkészüléssel 

   

        

2.6. 

  Tapasztalatok utólagos 

x 

   

  

ismertetése szóban 

   

        

2.7. 

  Tapasztalatok helyszíni 

x 

   

  

ismertetése szóban 

   

        

 3.   Képi információk körében     

3.1.   rajz értelmezése x x   

3.2.   rajz készítése leírásból x    

3.3.  rajz készítés tárgyról x    

3.4.  rajz kiegészítés x    

3.5.  rajz elemzés, hibakeresés x x x  

3.6.  rajz készítése Z-rendszerről x x x  

3.7.   rendszerrajz kiegészítés x x x  

     116.    
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3.8.  rajz elemzés, hibakeresés  x x x  

4.   

Komplex információk 

körében      

4.1.   Esetleírás készítése  x    

4.2. 

  Elemzés készítése  

x 

   

  

tapasztalatokról 

    

        

4.3. 

  Jegyzetkészítés eseményről  

x 

   

  

kérdéssor alapján 

    

        

4..4. 

  

Esemény helyszíni 

értékelése  

x x 

  

  

szóban felkészülés után 

   

        

4.5.  Utólagos szóbeli beszámoló  x    

5.   

Csoportos munkaformák 

körében      

5.1. 

  

Feladattal vezetett 

kiscsoportos   

x x 

 

  

szövegfeldolgozás 

   

        

5.2. 

  Információk rendszerezése   

x x 

 

  

mozaikfeladattal 

   

        

5.3. 

  Kiscsoportos szakmai   

x x 

 

  

munkavégzés irányítással 

   

        

5.4.  Csoportos helyzetgyakorlat   x x  

5.5.  Csoportos versenyjáték   x x  

6.   

Gyakorlati munkavégzés 

körében      

6.1. 

  Árutermelő szakmai  

x 

   

  

munkatevékenység 

    

        

6.2.   Műveletek gyakorlása  x    

6.3. 

  Munkamegfigyelés adott  

x x x 

 

  

szempontok alapján 
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7.   

Üzemeltetési tevékenységek 

körében     

7.1. 

  

Géprendszer megfigyelése 

adott  

x x x 

 

  

szempontok alapján 

  

        

7.2. 

  Feladattal vezetett  

x x x 

 

  

szerkezetelemzés 

  

        

7.3. 

  

Üzemelési hibák 

szimulálása és   

x x 

 

  

megfigyelése 

   

        

7.4. 

  Adatgyűjtés géprendszer  

x x x 

 

  

üzemeléséről 

  

        

8.   

Vizsgálati tevékenységek 

körében      

8.1.  

Technológiai próbák 

végzése  x x x  

8.2.   

Technológiai minták 

elemzése  x x x  

8.3.  Geometriai mérési gyakorlat  x x x  

8.4. 

  Vegyészeti laboratóriumi  

x x x 

 

  

alapmérések 

  

        

8.5.   Anyagminták azonosítása  x x x  

8.6.  Tárgyminták azonosítása  x x x  

9.   

Szolgáltatási tevékenységek 

körében     

9.1. 

  

Részvétel az 

ügyfélfogadáson,  

x x x 

 

  

esetmegfigyelés 

  

        

9.2.   Szolgáltatási napló vezetése  x x x  

9.3. 

  
Önálló szakmai 
munkavégzés  

x 

   

  

felügyelet mellett 
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9.4. 

  

Önálló szakmai 

munkavégzés  

x 

   

  

közvetlen irányítással 

    

        

 

21.8. A tantárgy értékelésének módja 
 

 

 

 

117. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

5. Gazdasági földrajz tantárgy      31 óra/0 óra* 

 *9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon 

megszervezett képzés 

 

 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ágazathoz kapcsolódó földrajz tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék 

Magyarország és Európa közlekedési útvonal hálózatait, azok szerepét, jelentőségét a 

kereskedelemben. Ismerjék a fontosabb európai összeköttetéseket, határátkelőket. Képesek 

legyenek megtervezni az áru továbbításához legmegfelelőbb útvonalakat. Informatikai 

rendszerek alkalmazását, útvonaltervezést. 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Megalapozza a személyszállítási, árufuvarozási és forgalmi jellegű szaktantárgyak 

tanítását, az ismeretek hatékonyabb elsajátítását.  

5.3. Témakörök 

5.3.1. Közúti közlekedés.  10 óra/ 0 óra 

A közúti közlekedés története 

 A közúti járművek fejlődése 

Magyarország közúthálózatának története 

 A közútépítés fejlődése 

A közúti közlekedés feladata és jellemzői 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői 

Hálózatsűrűség, útellátottság, a közutak terhelése 

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első‐ és másodrendű 

főútvonalak, körgyűrűk 

Határátkelőhelyek, E utak Páneurópai közlekedési folyosók 

5.3.2. Vizi közlekedés 10 óra/ 0 óra 

A vízi közlekedés kialakulása, fejlődése, technikai elemei. 

 A vízi közlekedés sajátosságai.  

Előnyei, hátrányai, fő feladata, szerepe a hazai és nemzetközi szállításokban.  

A vízi közlekedést befolyásoló természeti, gazdasági, társadalmi tényezők.  

A vízi közlekedés fajtái.Európai vízi közlekedés.  

Európa belvízi közlekedése. Hajózható csatornák Európában. Európa tengeri hajózása, 

főbb kikötői.  

Az európai hajózás szerepe és jelentősége az országok közötti kereskedelemben.  

Magyarország vízi közlekedése, a hajózható vízi utak. A vízi áruforgalom földrajzi 

jellemzői. A vízi személyszállítás hazánkban 
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5.3.3. Légi közlekedés 8 óra/ 0 óra 

A légi közlekedés szerepe, jelentősége a nemzetgazdaságban. A magyarországi 

repülőterek földrajzi elhelyezkedése. A légi közlekedést lebonyolító magyar 

vállalatok. Regionális nemzetközi forgalom, egyéb légi közlekedési tevékenységek. A 

magyar légi közlekedés várható fejlődése. Repülőterek.  

5.3.4. Csővezetékes szállítás 3 óra/0 óra 

A csővezetékes szállítás kialakulása, fejlődése, technikai elemei. A magyarországi 

csővezetékes szállítás kialakulása és a jelenlegi csővezeték-hálózat. Az európai térség 

nemzetközi csővezetékes hálózata. 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

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. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x x   

4. szemléltetés   x x   

5. házi feladat x x     

6. egyéb x x x   

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 

54 140 02 

PEDAGÓGIAI-ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

szakképesítéshez 

az Óvodai dajka mellék-szakképesítéssel 

 

2016/2017. tanévtől induló kerettanterv alapján a 11-12. évfolyamra 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere  

 

A szakképzési kerettanterv  

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 140 02 számú, Pedagógia- és családsegítő munkatárs megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógia- és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 
Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 7 5 

140 

7 3 

140 

6 4 22,5 11,5 22,5 11,5 

160 

22,5 11,5 

Összesen 11 12 10 10 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11464-16 Pedagógiai és 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia            +2      +1   8,5   7     8,5   

Pedagógiai gyakorlat             +1       +1   11,5   11,5     11,5 

Bevezetés a 

pszichológiába 
                +1    2   3     2   

11676-16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia                     2   4     2   

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
                    1   2     1   

11687-16 Program és 

szabadidő szervezés 
Szabadidő szervezés                    1   1,5     1 0 

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
                    1   1     1 0 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 

Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

1   1   1     1   1   1    1    

11470-16 Óvodai nevelési 

feladatok 

A nevelés elméleti alapjai 1   1     2     2                 

Nevelési gyakorlat   3   4     2     4               
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11544-16 Konyhai és udvari 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 

Konyhai és udvari 

feladatok 
1   1                             

11543-16 Takarítási 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 
Takarítási ismeretek 1   1                             

12070-16 Speciális gondozás 

és egészségvédelem 

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
1   1     2     2                 

Gyógypedagógiai 

egészségtan gyakorlat 
  1   1     2                    

11465-16 Általános 

gyógypedagógiai feladatok 
Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
2   2                            

11684-16 Gyógypedagógiai 

kommunikáció 
Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
       2     1                 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
                    0,5         0,5   

 Gyermekirodalom       +1            

 

Személyiségfejlesztés, 

szakmai 

kommunikáció 
      +1           

 
Manuális 

készségfejlesztés       +1           

 Idegen nyelv           +3  +3   +3  

 

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

Az Óvodai dajka mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 11. évfolyam májusi vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-szakképesítés szakképzési 

kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 
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ó
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5/13. 

A
 s
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k

k
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zé
s 

ö
ss
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s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 252 144 252 180 
140 

252 108 
140 

186 124 

2739   

604,5 356,5 

 

702 414 
160 

604,5 356,5 

2237 

Összesen 396 432 360 310 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1546,5 óra (56,5%) 

  

                1306,5 óra (58,4%) 

Gyakorlati 

óraszámok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1192,5 óra (43,5%) 930 óra (41,6%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1

4
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8
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2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
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lő

 

k
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se

k
 e
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té

n
) 

Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 

1
1

4
6

4
-1

6
 

P
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ó
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i 

és
 

p
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h

o
ló

g
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i 
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d
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o
k
 Pedagógia 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 263,5 0 263,5 252 0   263,5 0 515,5 

Általános pedagógia                     0 124   124 108 0   124 0 232 

Neveléselmélet                     0 93   93 108 0   93 0 201 

Didaktika                     0 46,5   46,5 36 0   46,5 0 82,5 
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Pedagógiai 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 356,5 356,5 0 414   0 356,5 770,5 

Gondozási 

tevékenység 
                    0   170,5 170,5 0 198   0 170,5 368,5 

A gyermek 

megismerése, 

tevékenységének 

megfigyelése, 

problémahelyzetek 

elemzése 

                    0   186 186 0 216   0 186 402 

Bevezetés a 

pszichológiába 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
62 0 62 108 0   62 0 170 

Általános és 

személyiség-

lélektani ismeretek 

                    0 18   18 36 0   18 0 54 

Fejlődéslélektani 

alapok 
                    0 18   18 32 0   18 0 50 

Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
                    0 18   18 32 0   18 0 50 

Pedagógiai 

pszichológia 
                    0 8   8 8 0   8 0 16 
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Pedagógiai 

szociológia 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
64 0 64 108 0   64 0 172 

Családtan                     0 64   64 108 0   64 0 172 

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 72 0   31 0 103 

Családi 

mentálhigiéné 
                    0 31   31 72 0   31 0 103 

1
1

6
8

7
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b
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ő
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Szabadidő 

szervezés 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 54 0   31 0 116 

Szabadidő 

pedagógia 
                    31   31 0 0    0 31 

A játékpedagógia 

alapjai 
                         54 0   0 0 54 

Programszervezés                          , 0   31 0 31 

1
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Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 31 0   31 0 62 

Kommunikációs 

alapismeretek 
                    0 31   31 31 0   31 0 62 
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1
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Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

36 0 36  36 0 0   31 0  
139 0 

31 0 31 36 0   31 0 67 

Egészségnevelés 18   18  18       16    16   16 18 0   16 0 34 

Személyi gondozás  18   18  18       15    15   15 18 0   15 0 33 
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A nevelés elméleti 

alapjai 
36 0 36 0   72 0   31 0  175 0 

         

A nevelés 

alapfogalmai 
10   10     18     10             

Játékpedagógia 8   8     18     5             

Munkajellegű 

tevékenységek az 

óvodában 

10   10     18      10             

Programok az 

óvodában 
8   8     18     6             

Nevelési gyakorlat 0 108 0 144   0 72   0 124  448 0          

Az óvodás korú 

gyermek 

tevékenységeinek 

megfigyelése 

  108   144     72     124           
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 Konyhai és udvari 

feladatok 
36 0 36 0   0 0   0 0  

72 0 
         

A tálalás, 

kiszolgálás 

szabályai 

18   24                         

Az óvodaudvar 

karbantartása 
18   8                         
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Takarítási 

ismeretek 
36 0 0 0   0 0   0 0  

36 0 
         

Takarítási technikák 36                             
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Gyógypedagógiai 

egészségtan 
36 0 36 0   72 0   62 0  206 0 

         

Sérülés-specifikus 

gondozási feladatok 
36   36     72     62             

Gyógypedagógiai 

egészségtan 

gyakorlat 

0 36 0 36   0 72   0 32  

144 0 

0 0  0 0   0 0 0 

A gondozási 

tevékenységek 
  36   36     72     32       0 0   0 0 0 
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sérülés-specifikus 

kérdései 
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Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
72  72 0    0   0 0  

144 0 
0 0  0 0   0 0 0 

Bevezetés a 

gyógypedagógiába 
36  18                    0 0   0 0 0 

A gyógypedagógia 

területei 
36   54                    0 0   0 0 0 
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Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
0 0 0 0   72 0   36 0  

108 0 
0 0  0 0   0 0 0 

A kommunikáció 

sajátosságai a 

gyógypedagógiában 

          72     36         0 0   0 0 0 
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Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

16 0  0 0   16 0 16 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkahelyek 

kialakítása 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

 

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 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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36. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

36.3. Témakörök 

36.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/3óra 

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. 

 

36.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

36.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 



 

1269 
 

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. 

 

36.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

36.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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37. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

37.3. Témakörök 

37.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

37.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 
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állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

37.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

37.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 

A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

37.4. 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. 
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37.5. 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. 

 

 

37.5.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
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. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

37.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11464-16 azonosító számú 

Pedagógiai és pszichológiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11464-16 azonosító számú Pedagógia és pszichológia feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

P
ed

ag
ó

g
ia

 

P
ed

ag
ó

g
ia

 g
y

ak
o
rl

at
 

B
ev

ez
et

és
 a

 

p
sz

ic
h

o
ló

g
iá

b
a 

FELADATOK 

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók 

valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját 
x x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás 

szabályai szerint végzi  
x x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, 

tanuló fejlődésének sajátosságait 
x x x 

Ismeri, értelmezi a csoportjába, osztályába járó 

gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait  
x x x 

Felismeri a differenciált bánásmód 

szükségességét, jelentőségét 
      

Igyekszik kielégíteni a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit 
x x x 

Részt vállal az óvoda szakmai tevékenységein, 

az iskolában pedig a tanítási órákon 
x x x 

Segít a tevékenységek, tanórák 

előkészületében, a szükséges eszközök 

kiválasztásában, előkészítésében 

x x x 

Segíti a gyermeket, a tanulót a tevékenységek, 

tanórák alatt és tanórán kívül 
x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, 

tanuló megismerésének módjait, lehetőségeit 
x x x 

Tájékoztatja a pedagógust a gyermek, tanuló 

tevékenységéről 
  x   

Ügyeletet lát el   x   

Észleli és jelzi a gyermek, tanuló pszichés 

állapotának változásait, problémafeltárást 

javasol 

  x x 

Figyelemmel kíséri a család és az intézmény 

közötti kapcsolatot, segíti az 

együttműködésüket 

  x x 

Részt vesz az intézmény rendezvényeinek 

szervezésében, lebonyolításában 
  x   

Tevékenyen részt vesz a gyermekek, tanulók 

személyi és környezeti higiénés szokásainak 

kialakításában, és ellenőrzi is azt 

  x   

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős 

tevékenységekben 
  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, 

területei 
  x   
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A nevelés fogalma, jellemzői, színterei, 

módszerei, folyamata 
  x   

A szocializáció fogalma, színterei   x   

A gyermek megismerésének lehetőségei, 

módszerei 
    x 

A szociometria     x 

A didaktika fogalma, tárgya és helye a 

tudományok rendszerében 
x     

Az oktatás célja, módszerei, a módszer 

kiválasztásának szempontjai 
x     

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei x     

Az oktatás szervezeti és munkaformái x      

A játékpedagógia, pszichológia alapjai   x x  x  

A gyógypedagógia alapfogalmai, különleges 

bánásmód, SNI, inklúzió, integráció, 

szegregáció 

x     

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, 

vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a 

tudományok rendszerében 

    x 

A személyiség-lélektan fogalma     x 

A személyiség fogalma és a személyiség 

fejlődését befolyásoló tényezők 
    x 

Az emberi szükségletek rendszere     x 

Fejlődéslélektan fogalma, tárgya     x 

A fejlődés fogalma, jellemzői     x 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége, a 

hospitalizáció 
    x 

A kötődés fogalma, kötődési típusok     x 

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
    x 

Az életkori szakaszok és általános jellemzői     x 

A szociálpszichológia fogalma     x 

A szociálpszichológia alapfogalmai: csoport, 

szerep, státusz, előítélet, deviancia 
    x 

A pedagógus személyisége, attitűdje, vezetési 

stílusok 
    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x   x x  

Szakmai nyelvű beszédkészség  x  x  x 

Információforrások kezelése  x x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x x x 

Elhivatottság x x x 

Kitartás x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konfliktusmegoldó készség x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Tolerancia x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x 
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38. Pedagógia tantárgy 619,5óra/619,5 óra*   
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

38.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a 

tanulókat a nevelő-oktató munkában történő tudatos és hatékony közreműködésre. 

 

38.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

38.3. Témakörök 

38.3.1. Általános pedagógiai                                                             272óra/272óra  

A pedagógia tárgya, célja, feladata 

A pedagógia a tudományok rendszerében 

A pedagógia területei 

 

38.3.2. Neveléselmélet 241óra/241óra       

A nevelés fogalma, célja, feladata 

A nevelés folyamata 

Értékek, normák a nevelés folyamatában 

A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők: a természeti tényezők, társadalmi tényezők, a 

kultúra szerepe 

A szocializáció fogalma 

A kortársak szerepe a szocializációban 

A nevelés színterei: család, óvodai, iskola 

A nevelési módszer fogalma, típusai  

Sajátos nevelési igényű gyermek 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

Inklúzió, integráció, szegregáció 

 

38.3.3. Didaktika 102,5 óra/102,5 óra   

A didaktika fogalma 

A pedagógia és a didaktika kapcsolata 

Az oktatás célja 

A didaktika alapfogalmai 

Az oktatás módszerei 

Az oktatási módszer kiválasztásának szempontjai 

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei 

Az oktatás szervezeti és munkaformái 

 

 

38.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 
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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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

38.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       
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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. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  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. 

 

 

39. Pedagógiai gyakorlat tantárgy 838,5óra/838,5óra*    
               * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

39.1. A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodák és iskolák 

szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. Legyenek 

tájékozottak az itt végzendő pedagógiai munka jellegével, az alkalmazott módszerekkel. A 

megszerzett tapasztalatokat el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a 

megismert új elemekkel szélesítsék pedagógiai tudásukat. 

 

39.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai gyakorlat tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti, a didaktikai 

és a fejlődés-lélektani szakmai tartalmakhoz. 

 

39.3. Témakörök 

39.3.1. Gondozási tevékenység 402,5 óra/402,5 óra    

Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. 

Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, 

mozgásigényének kielégítése; 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a 

testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása; 

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

feltételei. 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 
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39.3.2. A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek 

elemzése 436 óra/436 óra      

A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának pszichológiai, 

pedagógiai és etikai feltételei.  

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének 

mutatói. 

A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. 

A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. 

A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői. 

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek motiválása, aktivitás, a beleélés. 

Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, csoportfoglalkozások, 

tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás, ellenőrzés, értékelés. 

A tanórán kívüli foglalkozások. 

Szemléltető eszközök készítésének lehetőségei, technikái. 

Az iskolán kívüli programok, lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása. 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek. 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése. 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a szükséglet, az 

érzelem. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló,beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,kiemelten 

tehetséges gyermek, tanuló. 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): 

A szakmai gyakorlat helyszíne: a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda vagy általános 

iskola.  

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: heti, kétheti vagy havi 

rendszerességgel történik, a gyakorlati hellyel egyeztetett időpontban. A gyakorlat helyszínét 

az iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített 

beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A gyakorlatvezető pedagógus a hospitálás 

alatti megfigyelési szempontokra felhívja a tanulók figyelmét. A megadott szempontok alapján 

a tanulók feljegyzéseket készítenek, melyeknek tartalmaznia kell az adott intézmény 

struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, 

módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. Ezek a 

feljegyzések (munkafüzet, munkanapló) a gyakorlati vizsgán bemutatandók. A tanulók a 

tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül 

sor, ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév 

rendjéhez. Az összefüggő nyári gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl.: nyári 

tábor, erdei iskola, sporttáborok, és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló a gyakorlati vizsgán 

bemutatandók. 
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39.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

óvodai csoportszoba, iskolai tanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés x x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

39.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   
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2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x 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     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

 

39.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

40. Bevezetés a pszichológiába tantárgy 202óra/202óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

40.1. A tantárgy tanításának célja 

A pszichológiatantárgy oktatásának célja, olyan általános, személyiség-lélektani, 

szociálpszichológiai, fejlődéspszichológiai és pedagógiai pszichológiai ismeretanyag átadása, 

mely hozzásegíti a tanulókat önmaguk és mások megismeréséhez, a szocializációs folyamatok 

értelmezéséhez, a családi és társadalmi helyzetek elemzéséhez. 

 

40.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pszichológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

40.3. Témakörök 

40.3.1. Általános és személyiség-lélektani ismeretek 64 óra/64 óra    

A pszichológia tárgya, feladata, a pszichológia ágai,  

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata 

A pszichológia vizsgálati módszerei 

A pszichológia helye a tudományok rendszerében 
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A személyiség-lélektan fogalma 

A megismerési folyamatok 

A személyiség fogalma 

A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők 

Az emberi szükségletek rendszere 

 

40.3.2. Fejlődéslélektani alapok 60 óra/60 óra    

A fejlődéslélektan tárgya, módszerei, a pszichikus fejlődés feltételei 

A fejlődést befolyásoló tényezők 

Az életkori szakaszok 

A gyermek és gondozója közötti kapcsolat 

A kötődés 

A korai anya-gyermek kapcsolat 

Harlow kísérletei 

Az Ainswort és az „Idegen helyzet kísérlet” 

A kötődés mintázatai 

A biztonságos kötődés  

Az elkerülő kötődés  

Az ambivalens kötődés  

A dezorganizált kötődés 

Az én felfedezése 

A hospitalizmus 

Az apa- gyermek kapcsolat jelentősége, szerepe a fejlődésben 

 

40.3.3. Szociálpszichológiai alapismeretek 60 óra/60 óra    

A szociálpszichológia fogalma 

A szociálpszichológia tárgya, területei 

A csoport fogalma, fajtáiés szerveződésük alapja 

A csoportfejlődés szakaszai 

A szerep és a státusz 

Az előítélet és a sztereotípia fogalma, és kapcsolatuk 

A deviancia 

 

40.3.4. Pedagógiai pszichológia 20 óra/20 óra    

A pedagógiai pszichológia fogalma 

A pedagógiai pszichológia tárgya 

A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái 

A nevelési attitűd fogalma, típusai 

A kortárscsoportok kapcsolatainak feltérképezése 

A szociometria 

 

 

40.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

40.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

40.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  
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3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

40.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11676-16 azonosító számú 

Családpedagógiai alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11676-16 azonosító számú Családpedagógiai alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

P
ed

ag
ó

g
ia

i 

sz
o

ci
o

ló
g

ia
 

M
en

tá
lh

ig
ié

n
ia

i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK 

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók 

valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját 
x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás 

szabályai szerint végzi  
x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x 

Felismeri az egyéni, családi és 

krízishelyzeteket  
x x 

Felismeri a család elemi életfeltételeinek 

hiányát 
x x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a 

családlátogatást 
  x 

Felveszi a kapcsolatot a családdal: telefonál, 

üzenő füzetbe ír, személyesen konzultál 
  x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait   x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét   x 

Megérti, újrafogalmazza a problémát   x 

A felismert problémát megoldandó feladatként 

értelmezi  
x x 

Támogatja a problémamegoldást  x x 

Keresi a kialakult probléma háttereit x x 

Értelmezi, kezeli a családon belüli, valamint a 

család és az intézmény között kialakult 

konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés 

különböző módszereit. 

x x 

Kompromisszumot keres x x 

Együttműködik pedagógusokkal, 

szaktanárokkal, szociális szakemberekkel, a 

családokkal történő együttműködés elősegítése 

érdekében 

x x 

Felismeri a családi diszfunkciókat   x 

Részt vesz a családról szóló 

információgyűjtésben 
  x 

Elősegíti az intézmény és a család 

kommunikációját 
  x 

Észleli a gyermek, tanuló pszichés állapotának 

változásait, problémafeltárást végez 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A család fogalma x   
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Családtípusok x   

A család, mint közösség x   

A család, mint interakció x   

A család rendszerelméletű modellje x   

A család fejlődése, életciklusai x   

A család funkciói x   

A család funkciózavaraiból adódó jelenségek, 

családi konfliktusok 
x   

A családok megismerésének módja: a 

családlátogatás 
x   

A konfliktus fogalma, típusai x   

Konfliktuskezelési stratégiák x   

Devianciák megjelenése a családban x   

Hátrányos helyzet fogalma x   

Veszélyeztetettség fogalma x   

Iskolakerülés és családi reakciók, lemaradás, 

kimaradás 
x   

Gyermekszegénység megjelenése x   

Fiatalkorú bűnöző a családban x   

A krízis fogalma, krízishelyzetek a családban   x 

A család, mint támogató rendszer, és 

mint problémaforrás 
  x 

Családi mentálhigiéné fogalma   x 

A család és a gondozó-nevelő, valamint a 

nevelő-oktató feladatot ellátó intézmények 

integrációjának problémái 

  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség    x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x x 

Elhivatottság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konfliktusmegoldó készség x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 
Meggyőzőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Tervezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 
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41. Pedagógiai szociológia tantárgy 172 óra/172 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

41.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek és elemzéseket 

végezzenek azon társadalmi közösségekről (elsősorban a családról) amelyek körülveszik a 

gyermeket, tanulót és meghatározzák teljesítményét az intézményben és az intézményen kívül. 

 

41.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai szociológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.  

 

 

41.3. Témakörök 

41.3.1. Családtan 172 óra/172 óra 

Család és társadalom 

A család fogalma 

A fejlődési családmodell 

A család szerkezete 

A család funkciói 

A család fejlődési életciklusai 

A család rendszerelméletű modellje 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás 

Családi szerepek és szerepkonfliktusok 

Családi konfliktusok típusai 

Családi konfliktusok feloldása 

A család és az intézmény kapcsolatrendszere 

Az iskolakerülés és a családi reakciók 

Fiatalkorú bűnöző a családban 

A büntethetőség jogi kérdései 

A büntetés pszichés hatásai a fiatalkorú egyénre 

Devianciák megjelenése a családban 

A gyermekszegénység kérdései 

 

41.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolaitanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  
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3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

41.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..4. Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 

x    

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x    

4. Csoportos munkaformák körében     
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4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

x x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

 

41.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

42. Mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy 103 óra/103 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

42.1. A tantárgy tanításának célja 

A mentálhigiéniai alapismeretek tanításának célja a mentálhigiénés szemléletmód 

megalapozása, a lelki egészségvédelem alapfogalmainak megismertetése. 

 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pszichológia és a nevelés elméleti 

tartalmakhoz. 

 

42.3. Témakörök 

42.3.1. Családi mentálhigiéné  103 óra/103 óra 

A mentálhigiéné fogalma 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

Az emberi szükségletek rendszere 

Az emberi szükségletek sérülése 

A család lelki egészségének tényezői 

A krízis fogalma 

Krízishelyzetek a családban 

A család elégtelen, hibás működése 

Az elhanyagolás 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A túlkötés problémái 

Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A konfliktus fogalma, típusai 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Koordináció a pedagógusokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel 

 

 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 
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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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

42.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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   
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2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 

x x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x 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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A 

11687-16 azonosító számú 

Program és szabadidő szervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11687-16 azonosító számú Program és szabadidő szervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

S
za

b
ad

id
ő

sz
er

v
ez

és
 

FELADATOK 

Ismeri a szabadidő megszervezésének 

pedagógiai, pszichológiai alapjait 
x 

Képes pedagógiailag hasznos szabadidős 

tevékenység megtervezésére, lebonyolítására 
x 

Élmény dús szabadidős programokat szervez x 

A pedagógus irányítása mellett részt vesz az 

intézményen belüli és kívüli programok 

tervezésében, szervezésében, lebonyolításában 

x 

Segédkezik az intézményen kívüli szabadidős 

tevékenységek helyszínének előkészítésében, 

kiválasztásában 

x 

Ellenőrzi a helyszín biztonsági és higiéniai 

feltételeit 
x 

A pedagógus instrukciói alapján részt vesz a 

játéktevékenységek feltételeinek 

megteremtésében 

x 

Elősegíti a gyermek, tanuló önművelésének 

kialakulását 
x 

Szakmai ismeretei által képessé válik a csoport, 

osztály közösségének alakítására, formálására  
x 

A pedagógus irányítása mellett segédkezik a 

programok forgatókönyvének elkészítésében 
x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a 

családlátogatást 
x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét x 

Előkészíti a szülői értekezletet: értesíti a szülőt, 

termet rendez 
x 

Előkészíti a fogadó órát: értesíti a szülőt, termet 

rendez 
x 

Előkészíti a nyílt napot: értesíti a szülőt, 

felkészíti a gyermeket, tanulót, termet rendez 
x 

Munkadélutánokat szervez x 

Bevonja a családot a programokba, 

ünnepélyekbe 
x 

Tiszteli a hagyományokat x 

Együttműködik más szakemberekkel x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  x 
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A szabadidős tevékenységek tartalmi 

lehetőségei, tevékenységei és színterei 
x 

A szabadidő szervezés célja, feladata, 

pedagógiai kérdései  
x 

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők x 

A szabadidő szervezés elvei  x 

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő 

tevékenység 
x 

A szabadidő szemléletformáló hatása  x 

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az 

általános iskolában 
x 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős 

tevékenységek 
x 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Játéktevékenység az óvodában x 

Játéktevékenység az általános iskolában x  

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, 

általános iskolában 
x 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, 

hagyományok, néprajzi értékeink 
x 

Közművelődési intézmények helye a 

szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a 

köznevelési intézményekkel 

x 

Kulturális programok az óvodában, általános 

iskolában 
x 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor 

előkészítése, szervezése, lebonyolítása  
x 

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése x 

Fogadó órák jelentősége, szervezése x 

Nyílt napok jelentősége, szervezése x 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése x 

Tapasztalatok értékelése, következtetések 

jövőbeni felhasználása 
 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai szintű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x 

Szervezőkészség  x 

Kézügyesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Kapcsolatteremtő készség x 

Kompromisszum-készség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x 

Tervezés x 

Gyakorlati feladatértelmezés  x 
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43. Szabadidő szervezés tantárgy 116 óra/116 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

43.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadidő szervezés tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és 

képességek fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló képes játék- és szabadidős 

tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. 

 

43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szabadidő szervezés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a nevelés). 

Kapcsolódik a pszichológia (fejlődéslélektan), a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz.  

 

43.3. Témakörök 

43.3.1. Szabadidő-pedagógia 31 óra/31óra 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei és színterei 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők 

A szabadidő szervezés elvei  

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység 

A szabadidő szemléletformáló hatása  

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános iskolában 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

 

43.3.2. A játékpedagógiája és pszichológiája 54 óra/54 óra 

A játékok általános jellemzői 

A játéktevékenység fejlődése a különböző életkori szakaszokban 

A játék célja, szerepe az óvodások és az iskolások életében 

A biztonságos játék – a játék biztonsága 

A játék „öngyógyító” szerepe 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő szerepjátékok 

Mesék, versek feldolgozása szerepjátékkal 

A játékvezető feladati, a vele szemben támasztott elvárások 

Játék – oktatás – szabadidő összefüggései 

Konstrukciós játékok 

Korunk játékai: fantasy-játékok, virtuális játékok – veszélyei, előnyei 

 

 

43.3.3. Programszervezés 31 óra/31 óra 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 
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Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a köznevelési 

intézményekkel 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése 

Fogadó órák jelentősége, szervezése 

Nyílt napok jelentősége, szervezése 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése 

 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

43.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

43.5.1. 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. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

43.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  
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1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

 

43.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11678-16 azonosító számú 

Kommunikáció és viselkedéskultúra 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11678-16 azonosító számú Kommunikáció és viselkedéskultúra megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

K
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 é

s 

v
is

el
k

ed
és

k
u

lt
ú

ra
 

FELADATOK 

Ismeri és alkalmazza a verbális és nonverbális 

kommunikáció módjait 
x 

A helyzeteknek megfelelően használja a 

kommunikációs technikákat 
x 

Alkalmazza a kommunikáció hatékonyságát 

fokozó tényezőket 
x 

Képes meggyőző kommunikációjával hatni a 

hallgatóságra 
x 

Munkájában megteremti az eredményes közlési 

folyamat feltételeit 
x 

Kommunikációjában szem előtt tartja a 4É-t 

(érthető, értelmes, érdekes, értékes) 
x 

Ismeri és alkalmazza az eredményes 

kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályait, 

elvárásait 

x 

Ismeri és alkalmazza a helyzetnek megfelelő 

megszólítási és köszönési formákat 
x 

Betartja a metakommunikáció távolsági zónáit, 

szabályozza térközét 
x 

Ismeri és betartja a telefonálás illemtanát x 

Kommunikációja során törekszik a bizalmi 

légkör kialakítására 
x 

Bizalmi elv érvényesítése x 

Kulturáltan öltözködik, kiemelten figyel testi 

higiénéjére 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kommunikáció fogalma, jelentősége x 

A verbális kommunikáció x 

A nonverbális kommunikáció x 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció x 

Kommunikációs technikák x 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái   

A kommunikáció hatékonyságát fokozó 

tényezők 
x 

A meggyőző kommunikáció x 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei x 

A kapcsolatteremtés szabályai x 

A kapcsolattartás szabályai, elvárásai x 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás 

jelentősége 
  

Köszönési formák x 
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A megszólítás protokollja x 

Távolsági zónák, térközszabályozás x 

Telefonálás illemtana x 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana x 

Bizalmi légkör kialakítása x 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x 

Elhivatottság x 

Önállóság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Udvariasság x 

Kompromisszumkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 

Figyelemösszpontosítás x 

Körültekintés x 
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44. Kommunikáció és viselkedéskultúra alapjai tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

44.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a képzést végzett képes legyen alkalmazni a verbális és 

non-verbális kommunikációt. Megfelelően tudja magát kifejezni akár szóban, akár írásban. 

Munkájához hozzá tartozik az emberekkel való foglalkozás, kapcsolattartás, ezért fontos, 

hogy képes legyen véleményének – a közösségi normákat betartva – megfogalmazására, 

kifejtésére, álláspontjának megvédésére, indoklására.  

 

44.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció és viselkedéskultúratantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a 

nevelés színterei, személyi feltételei). Kapcsolódik a pszichológia, a magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz.  

 

44.3. Témakörök 

44.3.1. Kommunikációs alapismeretek 62 óra/62 óra 

A kommunikáció fogalma, jelentősége 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 

Kommunikációs technikák 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

A meggyőző kommunikáció 

Az eredményes közlés folyamata, feltételei 

A kapcsolatteremtés szabályai 

A kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák 

A megszólítás protokollja 

Távolsági zónák, térközszabályozás 

Telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

Bizalmi légkör kialakítása 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné 

 

44.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

44.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

44.5.1. 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 
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1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés x x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x x   

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. szerepjáték   x     

 

 

44.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x 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       

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
x x x   
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3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x x   

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x x   

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x   

3.5. Csoportos versenyjáték  x  x  x   

 

 

44.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11688-16 azonosító számú 

Gondozás és egészségnevelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11688-16 azonosító számú Gondozás és egészségnevelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

  

G
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n
ev

el
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m
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FELADATOK 

Ismeri az egészségnevelés, egészségvédelem fogalmát x 

Gondozói tevékenységét támogató kommunikációval 

kíséri 
x 

A szokásrendszer kialakításban következetesen jár el, 

építa gyermekek utánzási törekvésére 
x 

Tevékenyen részt vesz a gyermek higiénés szokásainak 

kialakításában 
x 

Segíti a gyermeket a mosdóhasználat során   

Segíti a gyermeket a fogmosás szokásrendszerének 

kialakulásában 
x 

Felügyeli a gyermek által használt higiéniai eszközök 

állapotát: törülközők, fogpohár, fogkefe 
x 

Segít az öltözködésben x 

Segít a toalett-használat során x 

Megteremti a napközbeni pihenés feltételeit  x 

Az ételekkel érintkezve betartja a higiénés előírásokat x 

Részt vesz a gyermekek étkeztetésében x 

Részt vesz a kulturált étkezési szokások kialakításában x 

Figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat a táplálkozás 

során 
x 

Segít az ételek kiosztásában x 

Észleli és érzékenyen reagál a gyermek 

állapotváltozásaira 
x 

A beteg gyermeket gondozza, lázat mér, lázat csillapít  

SZAKMAI ISMERETEK 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladatai  x 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  x 

Az egészségnevelés fogalma, célja, feladata, területei x 

A higiénés szokások kialakításának területei x 

A személyi gondozás fogalma, területei x 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban x 

A táplálkozás egészségtana x 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben 

és az étkezést követően  
x 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során x 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  x 

A kulturált étkezési szokások kialakítása x 

A nyugodt pihenés ideális körülményei x 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei x 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  x 

A helyes életritmus és érzelmi biztonság x 
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A lázas gyermek az óvodában x 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása x 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, 

kommunikáció 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x 

Állóképesség x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Empatikus készség x 

Közérthetőség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 

Figyelemmegosztás x 

Körültekintés x 
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45. Gondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy 206 óra/206 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

45.1. A tantárgy tanításának célja 

Azgondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy oktatásának célja, olyan hallgatók 

képzése, akik ismerik az óvodában és az iskolában előforduló alapvető egészségügyi, személyi 

higiéniai, feladatokat és az egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális 

képességeire építve a differenciált fejlesztés jelentőségét. 

 

45.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy közvetlenül kapcsolódik a 

pszichológia, a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a 

társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz. 

 

45.3. Témakörök 

45.3.1. Egészségnevelés 104 óra/ 104óra 

Az egészség fogalma 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladata 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  

Az egészségnevelés fogalma, célja 

Az egészségnevelés feladata, területei 

A táplálkozás egészségtana 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  

A helyes életritmus és érzelmi biztonság megteremtésének feltételei 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  

Aktív és passzív pihenés jelentősége 

 

45.3.2. Személyi gondozás 102 óra/102óra 

A személyi gondozás fogalma 

A személyi gondozás területei 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

A higiénés szokások kialakításának területei 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően  

A kulturált étkezési szokások kialakítása 

A lázas gyermek a közösségben 

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek személyi gondozásának kérdései 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció 

 

 

45.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

45.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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45.5.1. 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. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

45.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  
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3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

45.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11470-16 azonosító számú 

Óvodai nevelési feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11470-16 azonosító számú Óvodai nevelési feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri az óvodai nevelés sajátosságait x x 

Figyel az egyéni sajátosságokra x x 

Differenciáltan végzi munkáját x x 

Egyezteti a napi nevelési/gondozási feladatok 

menetét az óvodapedagógussal 
x x 

Segít az óvodapedagógusnak az óvodai 

tevékenységek során 
x x 

Ismeri az óvodáskorú gyermek helyes 

életritmusának jellemzőit és megteremti 

feltételeit 

x x 

A pedagógus instrukciói alapján előkészíti a 

tevékenységek eszközeit 
x x 

Ismeri az óvodáskor játékfajtáit x x 

Kiszűri a balesetveszélyes, sérült eszközöket, 

játékokat 
x x 

Felügyeli és segíti a gyermekek munkajellegű 

tevékenységeit 
x x 

Részt vesz az intézményi ünnepélyek, 

programok előkészítésében, lebonyolításában 
x x 

Részt vesz az intézményen kívüli programok 

előkészítésében, lebonyolításában 
x x 

Tevékenyen részt vállal a dekorációk 

elkészítésében és a gyermekekkel együtt 

dekorál, ajándékot készít, termet rendez 

x x 

Lebonyolítja a vásárlást, számlát kér, elszámol x x 

Részt vesz a gyermekek gondozásában, 

fogadásában 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A nevelés fogalma, színterei x x 

A szocializáció fogalma és jellemzői x x 

A családi nevelés jelentősége x x 

A nevelő, mint modell x x 

Az óvodai nevelés sajátosságai x x 

A különleges gondozás fogalma x x 

Az SNI-s gyermek az óvodában, inklúzió, 

integráció, szegregáció 
x x 

Nevelési problémák az óvodában, agresszív és 

szorongó gyermek a csoportban 
x x 

Az egyéni bánásmód az óvodai dajka 

tevékenységében 
x x 

Társas kapcsolatok az óvodáskorban x x 
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A helyes életritmus jelentősége az óvodában x x 

Az óvodai napirend sajátosságai x x 

A játék fogalma, fajtái, a játék szerepe az 

óvodáskorban, játék feltételei 
x x 

Az óvodai dajka szerepe a biztonságos játék 

feltételeinek megteremtésében 
x x 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában, a 

munka, mint a személyiségfejlesztés eszköze 
x x 

A játék és a munka kapcsolata, az 

önkiszolgálás és a naposi munka és jelentősége 

az óvodáskorban 

x x 

Munkalehetőségek az óvoda udvarán, 

évszakokhoz kapcsolódó feladatok 
x x 

Az óvodai dajka munkatevékenységekkel 

kapcsolatos feladatai 
x x 

Az óvodai ünnepélyek, programok x x 

A dajka szerepe a programok előkészítésében 

és lebonyolításában 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x x 

Türelmesség x x 

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x x 

Figyelemmegosztás x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 
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46. A nevelés elméletei alapjai tantárgy 175óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

46.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek 

fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló az óvodapedagógus közvetlen irányítás 

mellett képes segítséget nyújtani az óvodai napirend megvalósulásában. 

 

46.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A nevelési alapismeretek tantárgy közvetlenül kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz. 

 

46.3. Témakörök 

46.3.1. A nevelés alapfogalmai 48 óra/… óra 

A nevelés fogalma, színterei 

A szocializáció fogalma és jellemzői 

A családi nevelés jelentősége 

A nevelő, mint modell 

Az óvodai nevelés sajátosságai 

A különleges gondozás fogalma 

Az SNI –s gyermek az óvodában, inklúzió, integráció, szegregáció 

Nevelési problémák az óvodában, agresszív és szorongó gyermek a csoportban 

Az egyéni bánásmód az óvodai dajka tevékenységében 

Társas kapcsolatok az óvodáskorban 

A helyes életritmus jelentősége az óvodában 

Az óvodai napirend sajátosságai 

 

46.3.2. Játékpedagógia 39 óra/… óra 

A játék fogalma 

A játék fajtái 

A játék feltételei 

A játék szerepe a személyiségfejlődésben 

A játéktevékenység fejlődése az egyes életkori szakaszokban 

Az óvodai dajka szerepe a biztonságos játék feltételeinek megteremtésében 

 

46.3.3. Munkajellegű tevékenységek az óvodában 48óra/… óra 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában 

A munka, mint a személyiségfejlesztés eszköze  

A játék és a munka kapcsolata 

Az önkiszolgálás és a naposi munka jelentősége, az óvodáskorban  

Munkalehetőségek az óvoda udvarán 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvodában 

Az óvodai dajka munkatevékenységekkel kapcsolatos feladatai 

 

46.3.4. Programok az óvodában 40 óra/… óra 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 
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Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk az 

óvodával 

Kulturális programok az óvodában 

Óvodai kirándulás, előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek jelentősége 

 

46.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

46.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

46.5.1. 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. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x   

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x x  

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

46.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 
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2.1 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x   

2.2 Tesztfeladat megoldása x x x   

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x x   

2.4 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

2.5 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.3 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4 Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5 Csoportos versenyjáték   x     

 

 

46.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

47. Nevelési gyakorlat tantárgy 448óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

47.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodáskorú gyermeket gondozó-

nevelő intézmények szakmai munkájába, megtapasztalják a napirend jelentőségét az 

óvodáskorú gyermek fejlődésében. A gyakorlat során megfigyelhetik a gyermekek 

különböző tevékenységeit.  

 

47.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik „A nevelés elméleti alapjai” tantárgy és a „Gondozás 

és egészségnevelés” szakmai modul tartalmaihoz. 

 

47.3. Témakörök 

Az óvodáskorú gyermek tevékenységeinek megfigyelése  448 óra/… óra 

A gyerekek külső megjelenése 

Beszoktatás 

Részvétel a foglalkozásokon 

Érdeklődés 

Aktivitás 

Gyerek kötelezettségei 

Kérésre, utasításra való reagálás 

Gyerek-pedagógus együttműködése 

Gyerek-gyerek együttműködése 

A pedagógus reakcióinak megfigyelése 
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47.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Köznevelési intézményekben, integrált/inkluzív nevelést folytató óvoda, általános 

iskola 

 

 

47.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

47.5.1. 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. magyarázat  x x  

2. elbeszélés x x x  

3. kiselőadás x    

4. szemléltetés x x   

5. vita  x x  

6. szimuláció x    

7. szerepjáték  x x  

8. hospitálás x    

 

47.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

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     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       
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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 x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x x   

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

 

 

47.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

. 
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A 

12070-16 azonosító számú 

Speciális gondozás és egészségvédelem 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12070-16 azonosító számú Speciális gondozás és egészségvédelem megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

G
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FELADATOK 

Segít a tanulásban akadályozott és értelmileg 

akadályozott gyermek, tanuló, gondozásában, 

önkiszolgálási, és a higiénés szokásrendszer 

kialakításában 

x x 

Segít a látási fogyatékos gyermek, tanuló 

gondozásában, önkiszolgálási és a higiénés 

szokásrendszer kialakításában 

x x 

Segít a hallási fogyatékos gyermek, tanuló 

gondozásában, önkiszolgálási és a higiénés 

szokásrendszer kialakításában 

x x 

Segít a mozgásszervi fogyatékos gyermek, 

tanuló, gondozásában, önkiszolgálási és a 

higiénés szokásrendszer kialakításában 

x x 

Segít a beszédfogyatékos gyermek, tanuló 

gondozásában, önkiszolgálási és a higiénés 

szokásrendszer kialakításában 

x x 

Segít az autizmus spektrum zavarral élő 

gyermek, tanuló gondozásában, önkiszolgálási 

és a higiénés szokásrendszer kialakításában 

x x 

Segít a figyelemzavarral küzdő és a hiperaktív 

gyermek, tanuló gondozásában, önkiszolgálási 

és a higiénés szokásrendszer kialakításában 

x x 

Ismeri a gyógypedagógiában gyakran 

előforduló betegségeket 
x x 

Segítséget nyújt a gyógyászati és rehabilitációs 

eszközök használatában 
x x 

Segítséget nyújt az akadálymentes és 

biztonságos közlekedés kialakításában, a 

közlekedés eszközeinek használatában 

x x 

Segítséget nyújt a speciális taneszközök és 

kommunikációs eszközök használatában 
x x 

Kapcsolatot tart a családdal, szülővel x x 

Tapasztalatait, megfigyeléseit közli a 

gyógypedagógussal, konduktorral 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sajátos nevelési igényű gyermek testi 

fejlődésének sajátosságai 
x x 

A személyi higiéné jelentősége x x 

Az enuresisnocturna x x 

Cukorbeteg gyermek x x 
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Epilepsziás gyermek x x 

Az akadálymentesítés fogalma, formái x x 

A tanulásban akadályozottak speciális 

egészségtana 
x x 

Az értelmileg akadályozottak speciális 

egészségtana 
x x 

Az önálló életvitel lehetőségei x x 

A látási fogyatékosok speciális egészségtana, 

iskolai higiénéje 
x x 

A látási fogyatékosság hatása a 

személyiségfejlődésére 
x x 

A látásfogyatékos gyermek önkiszolgáló 

tevékenysége, higiénés szokásainak 

sajátosságai 

x x 

A látásfogyatékos gyermek önkiszolgáló 

tevékenysége, higiénés szokásainak 

sajátosságai 

x x 

A hallási fogyatékosok speciális egészségtana, 

fülészeti gondozása 
x x 

A hallási fogyatékosság hatása a gyermek 

személyiségfejlődésére 
x x 

A műtéti úton helyreállított hallás  x x 

A hallási fogyatékos gyermek önkiszolgálásra 

nevelésének, higiénés szokásainak sajátosságai 
x x 

A mozgásszervi fogyatékosok speciális 

egészségtana 
x x 

A mozgásszervi fogyatékosok gyógyászati és 

rehabilitációs eszközei 
x x 

A mozgásszervi fogyatékosság hatása a 

személyiség fejlődésére 
x x 

A mozgásszervi fogyatékosok gyermek 

önkiszolgálásra nevelésének, higiénés 

szokásainak sajátosságai 

x x 

Logopédiai munkahigiéné x x 

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek 

speciális egészségtana 
x x 

A protetikus környezet fogalma, eszközei, 

higiénéje 
x x 

A pszichés fejlődési zavar higiénéje x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Speciális eszközök, taneszközök, fejlesztő 

eszközök használata 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x 

Elhivatottság x x 

Türelmesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség x x 
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Adekvát metakommunikáció x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

Áttekintő képesség x x 

Figyelemmegosztás x x 
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1. Gyógypedagógiai egészségtan tantárgy 206 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyógypedagógiai egészségtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

sérült gyermek/felnőtt gondozásának, intézményi ellátásának sajátosságait, valamint a speciális 

higiénés szokásrendszer kialakításának feltételrendszerét. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyógypedagógiai egészségtan, a természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz, továbbá a pedagógia és pszichológia tárgyak elméleti 

tartalmaihoz kapcsolódik. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Sérülés-specifikus gondozási feladatok1 206 óra/… óra 

A sajátos nevelési igényű gyermek testi fejlődésének sajátosságai 

A személyi higiéné jelentősége 

Az enuresisnocturna 

Cukorbeteg gyermek  

Epilepsziás gyermek  

Az akadálymentesítés fogalma, formái 

A tanulásban akadályozottak speciális egészségtana 

Az értelmileg akadályozottak speciális egészségtana 

Az önálló életvitel lehetőségei 

A látási fogyatékosok speciális egészségtana, iskolai higiénéje 

A látási fogyatékosság hatása a személyiségfejlődésére 

A látásfogyatékos gyermek önkiszolgáló tevékenysége, higiénés szokásainak 

sajátosságai 

A hallási fogyatékosok speciális egészségtana, fülészeti gondozása 

A hallási fogyatékosság hatása a gyermek személyiségfejlődésére 

A műtéti úton helyreállított hallás  

A hallási fogyatékos gyermek önkiszolgálásra nevelésének, higiénés szokásainak 

sajátosságai 

A mozgásszervi fogyatékosok speciális egészségtana 

A mozgásszervi fogyatékosok gyógyászati és rehabilitációs eszközei 

A mozgásszervi fogyatékosság hatása a személyiség fejlődésére 

A mozgásszervi fogyatékos gyermekek önkiszolgálásra nevelésének, higiénés 

szokásainak sajátosságai 

Logopédiai munka higiénéje 

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek speciális egészségtana 

A protetikus környezet fogalma, eszközei, higiénéje 

A pszichés fejlődési zavar higiénéje 

 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
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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. magyarázat   x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés x x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  
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3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

2. Gyógypedagógiai egészségtan gyakorlat tantárgy 144óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyógypedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók vegyenek részt az integráltan nevelt 

fogyatékos gyermekek mindennapjaiban, igazodjanak el a sérülteket nevelő-oktató 

intézményrendszerben, alakítsanak ki partneri együttműködési viszonyt a fogyatékos 

gyermekek nevelésében. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik az „Általános gyógypedagógia feladatok” a „Gondozás és 

egészségnevelés” szakmai modul, továbbá a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. A gondozási tevékenységek sérülés-specifikus kérdései 144óra/… óra 

Kapcsolatfelvétel, együttműködés az intézmény gyógypedagógusaival, nevelőivel, 

gondozóival. 

Az intézmény működése, jellege, cél, feladatrendszere, működésének személyi és 

tárgyi feltételei. 

Az intézmény által gondozott/nevelt/oktatott személyek megfigyelése, 

kapcsolatfelvétel a személlyel. 

Gondozási tevékenység megfigyelése, elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok 

alapján. 

Speciális módszerek, eszközök, eljárások megfigyelése. 

A sérült személy testi szükségleteinek megfigyelése, bekapcsolódás a szükségletek 

kielégítésébe. 



 

1331 
 

A sérült személy mozgásigényének megfigyelése, bekapcsolódás az összerendezett 

mozgás fejlődésének elősegítésébe. 

A sérült személy higiénés szokásrendszerének megfigyelése, bekapcsolódás a higiénés 

szokásrendszer kialakításába. 

A sérült személy önkiszolgáló folyamatainak megfigyelése, bekapcsolódás az 

önkiszolgálás folyamatába  

 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Köznevelési intézményekben, integrált/inkluzív nevelést folytató óvoda, általános iskola 

 

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. magyarázat   x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés x x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  
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1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

1333 
 

 

A 

11465-16 azonosító számú 

Általános gyógypedagógiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11465-16 azonosító számú Általános gyógypedagógiai feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

G
y

ó
g

y
p
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m

er
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FELADATOK 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x 

Együttműködik más szakemberekkel x 

Közreműködik a tanórai és tanórán kívüli 

habilitációs, rehabilitációs, terápiás 

foglalkozásokon 

x 

Közreműködik a kulturális, sport, játék és 

munkatevékenység tervezésében, 

lebonyolításában 

x 

Ellátja a sajátos nevelési igényű, fogyatékos 

gyermek, felnőtt személyes gondozásával 

kapcsolatos teendőket 

x 

Tevékenyen részt vesz a sajátos nevelési 

igényű, fogyatékos gyermek, felnőtt 

önkiszolgálási szokásainak kialakításában 

x 

A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai 

alapján szemléltető eszközöket készít 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, helye 

a tudományok rendszerében 
x 

A sajátos nevelési igény fogalma x 

Integráció, inklúzió, szegregáció x 

A fogyatékosság okai x 

Gyógypedagógiai diagnózis felállítása x 

A korai fejlesztés fogalma, tartalma, 

intézményrendszere 
x 

A tanulásban akadályozottság és az értelmileg 

akadályozottság fogalma, okai, jellemzői 
x 

A látási fogyatékosság fogalma, okai, jellemzői x 

A hallási fogyatékosság fogalma, okai, 

jellemzői 
x 

A mozgásszervi fogyatékosság fogalma, okai, 

jellemzői 
x 

A beszédfogyatékosság fogalma, okai, 

jellemzői 
x 

Az autizmus spektrum zavar fogalma, okai, 

jellemzői 
x 

A súlyos és halmozott fogyatékosság fogalma, 

okai, jellemzői 
x 

A diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogalma, 

okai, jellemzői 
x 
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A hiperaktivitás fogalma, okai, jellemzői x 

A figyelemzavar fogalma, okai, jellemzői x 

A magatartási zavar fogalma, okai jellemzői x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

Fogyatékosság-specifikus eszközök használata x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x 

Elhivatottság x 

Türelmesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség x 

Adekvát metakommunikáció x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Áttekintő képesség x 

Figyelemmegosztás x 
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3. Gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy 144 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

ismerjék meg a gyógypedagógia alapfogalmait, a sérülések típusait, valamint képesek 

legyenek eligazodni a gyógypedagógia intézményrendszerében. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az általános gyógypedagógia a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pedagógia és 

pszichológia tárgyak elméleti tartalmakhoz. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Bevezetés a gyógypedagógiába 54 óra/… óra 

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, helye a tudományok rendszerében 

A különleges gondozáshoz való jog 

Az SNI fogalma 

Integráció, inklúzió, szegregáció 

A fogyatékosságok okai 

A környezeti ártalmak, veszélyeztető tényezők 

Gyógypedagógiai diagnózis felállítása 

A korai gondozás fogalma, tartalma, intézményrendszere 

Fogyatékos gyermek a családban 

 

3.3.2. A gyógypedagógia területei 90 óra/… óra 

A tanulási akadályozottság és az értelmi akadályozottság fogalma, okai, jellemzői 

A látásfogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

A hallásfogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

A mozgáskorlátozottság fogalma, okai, jellemzői 

A beszédfogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

Az autizmus spektrumzavar fogalma, okai, jellemzői 

A súlyos halmozott fogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

A diszlexia, diszgráfia, és a diszkalkulia fogalma, okai, jellemzői 

A hiperaktivitás fogalma, okai, jellemzői 

A figyelemzavar fogalma, okai, jellemzői 

A magatartási zavar fogalma, okai, jellemzői 

 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

3.5.1. 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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés x x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     
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3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x 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 

11684-16 azonosító számú 

Gyógypedagógiai kommunikáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11684-16 azonosító számú Gyógypedagógiai kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

S
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m
m
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n
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FELADATOK 

Ismeri és alkalmazza a verbális és nonverbális 

kommunikáció módjait 
x 

Megfelelően használja a kommunikációs 

technikákat 
x 

Alkalmazza a kommunikáció hatékonyságát 

fokozó tényezőket 
x 

Képes meggyőző kommunikációjával hatni 

hallgatóságára 
x 

Ismeri az alternatív kommunikációs 

technikákat 
x 

Kapcsolatot tart sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő családokkal 
x 

Betartja a metakommunikáció távolsági zónáit, 

szabályozza térközét 
x 

Kulturáltan öltözködik, kiemelten figyel testi 

higiénéjére 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kommunikáció fogalma, jelentősége x 

A verbális kommunikáció x 

A nonverbális kommunikáció x 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció x 

A nevelő látványa, hangja, illata a 

gyógypedagógiában 
x 

A vakok beszédjének sajátossága x 

A vakok verbalizmusa x 

Kommunikáció látási fogyatékos gyermekkel, 

tanulóval 
x 

A hallási fogyatékosság hatása a 

kommunikáció fejlődésére 
x 

Kommunikáció hallási fogyatékos gyermekkel, 

tanulóval 
x 

Kommunikáció a mozgásszervi fogyatékos 

gyermekkel, tanulóval 
x 

A mozgásszervi fogyatékosság hatása a 

kommunikáció fejlődésére 
x 

Kommunikáció beszédfogyatékos gyermekkel x 

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek 

speciális kommunikációja 
x 

A protetikus környezet, mint kommunikáció x 
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A térköz szabályozása autizmus spektrum 

zavarral élő személyeknél 
x 

A hiperaktív és a figyelemzavaros gyermek 

kommunikációja 
x 

Kommunikációs technikákat, gesztusok 

jelentőség 
x 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái x 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó 

tényezők lehetőségei a gyógypedagógiában 
x 

A meggyőző kommunikáció x 

Kommunikáció a sérült gyermeket nevelő 

családdal 
x 

Családi szerepek változása x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Kézírás x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x 

Elhivatottság x 

Önállóság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Udvariasság x 

Kompromisszum készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

helyzetfelismerés x 

Figyelemösszpontosítás x 

Körültekintés x 
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4. Sérülés-specifikus kommunikáció tantárgy 108 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a fogyatékos személy, hiányzó 

kommunikációs készségeinek kompenzálására, a kommunikáció iránti igény felkeltésére 

és minél több kommunikációs csatorna felhasználásával a bizalmi légkör kialakítására. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A sérülés-specifikus kommunikáció tantárgy közvetlenül kapcsolódik a „Általános 

gyógypedagógiai feladatok” tantárgyhoz, a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. A kommunikáció sajátosságai a gyógypedagógiában 108 óra/… óra 

A kommunikáció fogalma, jelentősége 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 

A nevelő megjelenésének, kommunikációjának, hangjának, illatának jelentősége a 

fogyatékkal élő személyekkel való foglalkozás, kommunikáció során 

A vakok beszédjének sajátossága 

A vakok verbalizmusa 

Kommunikáció látási fogyatékos gyermekkel, tanulóval 

A hallási fogyatékosság hatása a kommunikáció fejlődésére 

Kommunikáció hallási fogyatékos gyermekkel, tanulóval 

Kommunikáció a mozgásszervi fogyatékos gyermekkel, tanulóval 

A mozgásszervi fogyatékosság hatása a kommunikáció fejlődésére 

Kommunikáció beszédfogyatékos gyermekkel 

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek speciális kommunikációja 

A protetikus környezet, mint kommunikáció 

A térköz szabályozása autizmus spektrum zavarral élő személyeknél 

A hiperaktív és a figyelemzavaros gyermek kommunikációja 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők lehetőségei a gyógypedagógiában 

A meggyőző kommunikáció  

Kommunikáció a sérült gyermeket nevelő családdal 

Családi szerepek változása 

 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai 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) 
Sorszám Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés x x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     



 

1344 
 

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x 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 

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 
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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   
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerező képesség x       x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x     x   

Helyzetfelismerés   x   x x   

 

 

5.  Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 16 óra/16 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/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 

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.   

 

5.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/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. 

 

5.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/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. 

 

5.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/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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5.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/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 

 

5.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 2 óra/2 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem 

alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a 

további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak 

szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 
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Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

magyarázat     x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

megbeszélés   x   
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

szemléltetés     x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

házi feladat x       

teszt x       

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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FŐ SZAKKÉPESÍTÉST 

TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

 

Manuális készségfejlesztés - 36 óra 

 

Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció - 36 óra 

 

Gyermekirodalom - 36 óra 

 

Idegen nyelv 96 óra 
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Manuális készségfejlesztés - 36 óra 

 
A tantárgy célja:  

Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet. 

Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Fejlődjön a tanulók képzelőereje, fantáziája.  

 Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a figyelem, feladattudat, észlelés 

és finom motorika.  

Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk. 

Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker örömével fejlődjön, önismerete. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

Az tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Tantárgyi fejlesztési célok  

 Az anyagokat és tulajdonságaikat minél részletesebben megismerni. 

 Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulni. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

 Tárgyak, cselekvések, megfigyeltetése, építészeti és művészeti értékek megismertetése. 

Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, tantárgyspecifikus jártasságok, 

készségek fejlesztése. 

 Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Fejlesztési feladat  

 Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit.                                         10 óra 

Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolt hatását.  

Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait. 
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Ünnepi dekoráció készítése (közös munka). Közös élmények (tábor, kirándulás) 

megörökítése - csoportmunka.  A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás 

modell után: gyümölcsök virágok, tájábrázolások.  

 

 Változatos anyag-megmunkálási technikák megtanulása                            16 óra 

Irányítással felismerni a különböző anyagfajtákat, megnevezni jellemző tulajdonságait.  

Irányítással elkészíteni különböző tárgyakat.   (Tárgyak, játékok, képek készítése.)  

Anyagok válogatása anyagfajták és használhatóság szerint. (Só-liszt plakettek készítése, 

festése, kisütése.  Gombmozaik készítés.  Fonalkompozíció ragasztással.  Különböző 

műanyag flakonokból babaház, madáretető, stb. kialakítása kivágással.  Terménybáb 

készítés.  Poháralátét készítés, vágás, ragasztás festés. Ünnepi asztaldekoráció készítés. 

Díszterítő festés sablonnal, vagy nyomómintával. Poháralátét készítés, vágás, ragasztás 

vagy festés. Ünnepi papírdekoráció. Papírhajtogatás.) 

 

 

 Népművészeti alkotások, népszokások megismerése.                                     10 óra 

Irányítással népművészeti alkotásokat szemlélni. Népművészeti alkotások fajtái.  

A népművészetben lévő sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, technika) 

megismerése. 

Népművészeti gyűjtemények megtekintése.  Alkotók megfigyelése munka közben. 

Irányítással népszokásainkat megismerni.  (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások).  

Nevezetes ünnepek „Jeles napok”   

Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, gyűjtemények meglátogatása, látogatás a 

Néprajzi Múzeumban, néprajzi tárgyú kiállításokon.  

 

 

  Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció- 36 óra 

A tantárgy célja:  

A tantárgy célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. 

Megtanulják, hogyan kell meggyőzően érvelni, aminek segítségével képesek lesznek 

kompromisszum és a konfliktusok kezelésére. 

Megismerik a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét. 

Legyenek képesek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre. 
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Tantárgyi fejlesztési célok  

Általános kommunikációs helyzet kezelése. 

Kulturált véleménynyilvánítás 

Az anyanyelvi kommunikáció tökéletesítése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Önismeret, szociális kötődések, az empátia, a tolerancia képesség fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok                                                                              36 óra 

 A pedagógiai kommunikáció fogalma                                     10 óra 

               A pedagógiai kommunikáció céljai, feladata. 

               Kommunikációs csatornák, verbális kommunikáció. 

               A nonverbális kommunikáció. 

               Professzionális tanári kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikációelmélet kialakulása                   5 óra 

         A kommunikációelmélet alapjai. 

         Intézményi kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció színterei                                     10 óra 

        A pedagógiai kommunikáció kapcsolatrendszere. 

        Az iskola vagy a képző hely (gyakorlati képzés) jellemzése. 

        A tanterem, csoportszoba jellemzése. 

        Mozgathatóság biztosítása, ideális tér kialakítása.   

 A pedagógiai kommunikáció résztvevői                                   5 óra 

Az oktató-nevelő munka résztvevőinek felsorolása. 

A pedagógus-szerep és a kommunikáció. 

A jó pedagógiai kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció mennyiségi és minőségi mutatói            6 óra 

Tanár-diák közötti kommunikáció. 

A tanulók közötti kommunikáció. 

A média és a taneszközök alkalmazásának időtartama. 

A kommunikáció adekvátsága. 

 

Gyermekirodalom – 36 óra 

A tantárgy célja:  

A tanulók ismerkedjenek meg a gyermekirodalom történetével, fogalmával, műfajaival, 

népköltészeti alkotásokkal. 

Készüljenek fel az óvodai gyakorlatra, az óvodai mese-vers foglalkozások vezetésére, 

irányítására. 

Legyenek tájékozottak a klasszikus magyar és világirodalmi szerzők terén. 
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Tudjanak véleményt alkotni a szépirodalmi és a népköltészeti alkotások kapcsán. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozása. vc 

A hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

Az anyanyelvi képességek fejlesztése, a nemzeti önazonosság erősödéséhez. 

A nyelv és az irodalom összekapcsolása. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértése, értelmezése. 

Az olvasástechnika fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok                                                                              36 óra 

 A gyermekirodalom fogalma                                                    5 óra 

         A magyar gyermekirodalom kezdete. 

         Szakkönyvek, szótárak meghatározása a gyermekirodalomról. 

         A népköltészet helye a gyermekirodalomban. 

         A gyermekirodalomról szóló történeti kialakulások  

 Rendszerezési szempontok (történeti, műfaji, lélektani)        10 óra 

         A gyermekirodalom felosztása, adaptációk, publicisztika. 

         Műnemek, műfajok. 

         Líra, epika, népköltészet. 

         Lélektani, gyermekirodalmi alkotások. 

 A világirodalom kiemelkedő képviselői: Grimm fivérek, Andersen          10 óra 

         A világirodalmi alkotások értelmezése. 

         A Grimm fivérek munkássága, meséiknek témái. 

         Három szabadon választott Grimm mese dramatizálása, feldolgozása. 

         Andersen munkássága, meséinek témái. 

         Három szabadon választott Andersen mese dramatizálása, feldolgozása. 

 A magyar gyermekirodalom klasszikusai                                  5 óra 

         Móricz Zsigmond, Benedek Elek, Móra Ferenc munkássága, meséi. 

         Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Weöres Sándor munkássága, verseik. 

 A legjelentősebb gyermek folyóiratok Magyarországon             6 óra 

         A 20-21. századi jelentős gyermekfolyóiratok. 

 

 

 

Idegen nyelv - 96 óra 

A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

 

Témakörök 

 

 Nyelvtani rendszerezés 1 12 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok 

megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes 

reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

 Nyelvtani rendszerezés 2 14 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A 

szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 

alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és 

lehetőségekről. 

 

 Nyelvi készségfejlesztés 35 óra/35 óra 
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(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul 

meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy 

a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 

képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

o Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

 Munkavállalói szókincs 35 óra/35 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan 

tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket 

sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása 

révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 
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Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül 

sor, ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév 

rendjéhez így az összefüggő nyári gyakorlat teljesíthető: óvodában, vagy óvodáskorú 

gyermekeket ellátó intézményben, pl. gyermekotthonban. 

A gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg.  A szakmai gyakorlat lebonyolítása az 

iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató 

elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben (óvodában) hospitálnak, illetve az 

óvodáskorú gyermekek körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok 

alapján feljegyzéseket készítenek, az adott intézményben tapasztalt szakmai munkáról. A 

tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Megvalósítható, köznevelési intézményekben, 

integrált/inkluzív nevelést folytató óvodában, általános iskolában. A szakmai gyakorlat 

lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A 

tanulók az oktató elméleti felkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a sérült 

gyermekek körében gyakorlati tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az önkiszolgáló és 

gondozó tevékenységekbe. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, a gyakorlati helyszínen szerzett 

megfigyeléseiből, melyeket a tanulók a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával 

elemzik, a látottakat megbeszélik. 

Megfigyelik és bekapcsolódnak a fogyatékos gyermeket ellátó, oktató-nevelő, intézmény 

napirendjébe, a tevékenységébe, a szervezési feladatokba, a programok előkészületeibe, 

lebonyolításába. Megismerkednek a sérülés-specifikus eszközökkel, eljárásokkal. 

 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló) a gyakorlati vizsgán 

bemutatandók. 

 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért 

alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév 

rendjéhez így az összefüggő nyári gyakorlat teljesíthető: óvodában, iskolában, nyári 

táborban, erdei iskolában, sporttáborokban, és egyéb óvodai, iskolai programok 

lebonyolítása keretében. 

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján 

csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti felkészítése után a 

kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati 

tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, 

melynek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a 
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foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról 

szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a 

foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik.” 

 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló a gyakorlati 

vizsgán bemutatandók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 
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54 140 02 PEDAGÓGIAI-ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 11-12. évfolyam mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató 

órákra történő felhasználásával  

     2016/2017. tanévtől induló kerettanterv alapján a 11-12. évfolyamra  

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv  

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 140 02 számú, Pedagógia- és családsegítő munkatárs megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógia- és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 
Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

  



 

1362 
 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 7 5 

140 

7 3 

140 

6 4 22,5 11,5 22,5 11,5 

160 

22,5 11,5 

Összesen 11 12 10 10 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11464-16 Pedagógiai és 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia            +2      +1   8,5   7     8,5   

Pedagógiai gyakorlat             +1       +1   11,5   11,5     11,5 

Bevezetés a 

pszichológiába 
           2     +2    2   3     2   

11676-16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia                     2   4     2   

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
                    1   2     1   

11687-16 Program és 

szabadidő szervezés 
Szabadidő szervezés                    1   1,5     1 0 

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
                    1   1     1 0 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 

Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

1   1   1     1   1   1    1    

11470-16 Óvodai nevelési 

feladatok 

A nevelés elméleti alapjai 1   1     2     +2                 

Nevelési gyakorlat   3   4     +1     +1               
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11544-16 Konyhai és udvari 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 

Konyhai és udvari 

feladatok 
1   1                             

11543-16 Takarítási 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 
Takarítási ismeretek 1   1                             

12070-16 Speciális gondozás 

és egészségvédelem 

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
1   1     2     2                 

Gyógypedagógiai 

egészségtan gyakorlat 
  1   1     2                    

11465-16 Általános 

gyógypedagógiai feladatok 
Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
2   2                            

11684-16 Gyógypedagógiai 

kommunikáció 
Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
       2     1                 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
                    0,5         0,5   

 Gyermekirodalom       +1            

 

Személyiségfejlesztés, 

szakmai 

kommunikáció 
      +1   +1        

 
Manuális 

készségfejlesztés       +1   +1        

 Idegen nyelv           +3  +3   +3  

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  



 

  

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

  

 

6. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

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. Munkajogi alapismeretek 3 óra/3óra 

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. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

6.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 



 

  

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

6.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

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. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

  

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
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. 

 

  



 

  

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 

  



 

  

 

7. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

7.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 



 

  

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

7.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

7.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 

A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 



 

  

7.5. 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. 

 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       



 

  

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11464-16 azonosító számú 

Pedagógiai és pszichológiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11464-16 azonosító számú Pedagógia és pszichológia feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók 

valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját 
x x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás 

szabályai szerint végzi  
x x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, 

tanuló fejlődésének sajátosságait 
x x x 

Ismeri, értelmezi a csoportjába, osztályába járó 

gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait  
x x x 

Felismeri a differenciált bánásmód 

szükségességét, jelentőségét 
      

Igyekszik kielégíteni a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit 
x x x 

Részt vállal az óvoda szakmai tevékenységein, 

az iskolában pedig a tanítási órákon 
x x x 

Segít a tevékenységek, tanórák 

előkészületében, a szükséges eszközök 

kiválasztásában, előkészítésében 

x x x 

Segíti a gyermeket, a tanulót a tevékenységek, 

tanórák alatt és tanórán kívül 
x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, 

tanuló megismerésének módjait, lehetőségeit 
x x x 

Tájékoztatja a pedagógust a gyermek, tanuló 

tevékenységéről 
  x   

Ügyeletet lát el   x   

Észleli és jelzi a gyermek, tanuló pszichés 

állapotának változásait, problémafeltárást 

javasol 

  x x 

Figyelemmel kíséri a család és az intézmény 

közötti kapcsolatot, segíti az 

együttműködésüket 

  x x 

Részt vesz az intézmény rendezvényeinek 

szervezésében, lebonyolításában 
  x   

Tevékenyen részt vesz a gyermekek, tanulók 

személyi és környezeti higiénés szokásainak 

kialakításában, és ellenőrzi is azt 

  x   

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős 

tevékenységekben 
  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, 

területei 
  x   



 

  

A nevelés fogalma, jellemzői, színterei, 

módszerei, folyamata 
  x   

A szocializáció fogalma, színterei   x   

A gyermek megismerésének lehetőségei, 

módszerei 
    x 

A szociometria     x 

A didaktika fogalma, tárgya és helye a 

tudományok rendszerében 
x     

Az oktatás célja, módszerei, a módszer 

kiválasztásának szempontjai 
x     

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei x     

Az oktatás szervezeti és munkaformái x      

A játékpedagógia, pszichológia alapjai   x x  x  

A gyógypedagógia alapfogalmai, különleges 

bánásmód, SNI, inklúzió, integráció, 

szegregáció 

x     

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, 

vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a 

tudományok rendszerében 

    x 

A személyiség-lélektan fogalma     x 

A személyiség fogalma és a személyiség 

fejlődését befolyásoló tényezők 
    x 

Az emberi szükségletek rendszere     x 

Fejlődéslélektan fogalma, tárgya     x 

A fejlődés fogalma, jellemzői     x 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége, a 

hospitalizáció 
    x 

A kötődés fogalma, kötődési típusok     x 

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
    x 

Az életkori szakaszok és általános jellemzői     x 

A szociálpszichológia fogalma     x 

A szociálpszichológia alapfogalmai: csoport, 

szerep, státusz, előítélet, deviancia 
    x 

A pedagógus személyisége, attitűdje, vezetési 

stílusok 
    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x   x x  

Szakmai nyelvű beszédkészség  x  x  x 

Információforrások kezelése  x x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x x x 

Elhivatottság x x x 

Kitartás x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konfliktusmegoldó készség x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Tolerancia x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x 



 

  

 

8. Pedagógia tantárgy 619,5óra/619,5 óra*   
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a 

tanulókat a nevelő-oktató munkában történő tudatos és hatékony közreműködésre. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Általános pedagógiai                                                               272óra/272óra  

A pedagógia tárgya, célja, feladata 

A pedagógia a tudományok rendszerében 

A pedagógia területei 

 

8.3.2. Neveléselmélet 241óra/241óra         

A nevelés fogalma, célja, feladata 

A nevelés folyamata 

Értékek, normák a nevelés folyamatában 

A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők: a természeti tényezők, társadalmi tényezők, a 

kultúra szerepe 

A szocializáció fogalma 

A kortársak szerepe a szocializációban 

A nevelés színterei: család, óvodai, iskola 

A nevelési módszer fogalma, típusai  

Sajátos nevelési igényű gyermek 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

Inklúzió, integráció, szegregáció 

 

8.3.3. Didaktika 102,5 óra/102,5 óra      

A didaktika fogalma 

A pedagógia és a didaktika kapcsolata 

Az oktatás célja 

A didaktika alapfogalmai 

Az oktatás módszerei 

Az oktatási módszer kiválasztásának szempontjai 

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei 

Az oktatás szervezeti és munkaformái 

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai 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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  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. 

 

 

9. Pedagógiai gyakorlat tantárgy 838,5óra/838,5óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodák és iskolák 

szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. Legyenek 

tájékozottak az itt végzendő pedagógiai munka jellegével, az alkalmazott módszerekkel. A 

megszerzett tapasztalatokat el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a 

megismert új elemekkel szélesítsék pedagógiai tudásukat. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai gyakorlat tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti, a didaktikai 

és a fejlődés-lélektani szakmai tartalmakhoz. 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Gondozási tevékenység 402,5 óra/402,5 óra    

Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. 

Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, 

mozgásigényének kielégítése; 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a 

testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása; 

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

feltételei. 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 



 

  

9.3.2. A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek 

elemzése 436 óra/436 óra      

A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának pszichológiai, 

pedagógiai és etikai feltételei.  

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének 

mutatói. 

A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. 

A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. 

A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői. 

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek motiválása, aktivitás, a beleélés. 

Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, csoportfoglalkozások, 

tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás, ellenőrzés, értékelés. 

A tanórán kívüli foglalkozások. 

Szemléltető eszközök készítésének lehetőségei, technikái. 

Az iskolán kívüli programok, lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása. 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek. 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése. 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a szükséglet, az 

érzelem. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló,beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,kiemelten 

tehetséges gyermek, tanuló. 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): 

A szakmai gyakorlat helyszíne: a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda vagy általános 

iskola.  

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: heti, kétheti vagy havi 

rendszerességgel történik, a gyakorlati hellyel egyeztetett időpontban. A gyakorlat helyszínét 

az iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített 

beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A gyakorlatvezető pedagógus a hospitálás 

alatti megfigyelési szempontokra felhívja a tanulók figyelmét. A megadott szempontok alapján 

a tanulók feljegyzéseket készítenek, melyeknek tartalmaznia kell az adott intézmény 

struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, 

módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. Ezek a 

feljegyzések (munkafüzet, munkanapló) a gyakorlati vizsgán bemutatandók. A tanulók a 

tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül 

sor, ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév 

rendjéhez. Az összefüggő nyári gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl.: nyári 

tábor, erdei iskola, sporttáborok, és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló a gyakorlati vizsgán 

bemutatandók. 

 

 

 



 

  

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

óvodai csoportszoba, iskolai tanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat  x x  

2. elbeszélés  x x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x   

6. szemléltetés x x   

7. projekt  x   

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x 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 x x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x 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     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

10. Bevezetés a pszichológiába tantárgy 238óra/238óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A pszichológiatantárgy oktatásának célja, olyan általános, személyiség-lélektani, 

szociálpszichológiai, fejlődéspszichológiai és pedagógiai pszichológiai ismeretanyag átadása, 

mely hozzásegíti a tanulókat önmaguk és mások megismeréséhez, a szocializációs folyamatok 

értelmezéséhez, a családi és társadalmi helyzetek elemzéséhez. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pszichológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Általános és személyiség-lélektani ismeretek 74 óra/74 óra    

A pszichológia tárgya, feladata, a pszichológia ágai,  

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata 

A pszichológia vizsgálati módszerei 

A pszichológia helye a tudományok rendszerében 



 

  

A személyiség-lélektan fogalma 

A megismerési folyamatok 

A személyiség fogalma 

A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők 

Az emberi szükségletek rendszere 

 

10.3.2. Fejlődéslélektani alapok 70 óra/70 óra    

A fejlődéslélektan tárgya, módszerei, a pszichikus fejlődés feltételei 

A fejlődést befolyásoló tényezők 

Az életkori szakaszok 

A gyermek és gondozója közötti kapcsolat 

A kötődés 

A korai anya-gyermek kapcsolat 

Harlow kísérletei 

Az Ainswort és az „Idegen helyzet kísérlet” 

A kötődés mintázatai 

A biztonságos kötődés  

Az elkerülő kötődés  

Az ambivalens kötődés  

A dezorganizált kötődés 

Az én felfedezése 

A hospitalizmus 

Az apa- gyermek kapcsolat jelentősége, szerepe a fejlődésben 

 

10.3.3. Szociálpszichológiai alapismeretek 70 óra/70 óra    

A szociálpszichológia fogalma 

A szociálpszichológia tárgya, területei 

A csoport fogalma, fajtáiés szerveződésük alapja 

A csoportfejlődés szakaszai 

A szerep és a státusz 

Az előítélet és a sztereotípia fogalma, és kapcsolatuk 

A deviancia 

 

10.3.4. Pedagógiai pszichológia 24 óra/24 óra    

A pedagógiai pszichológia fogalma 

A pedagógiai pszichológia tárgya 

A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái 

A nevelési attitűd fogalma, típusai 

A kortárscsoportok kapcsolatainak feltérképezése 

A szociometria 

 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  



 

  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11676-16 azonosító számú 

Családpedagógiai alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11676-16 azonosító számú Családpedagógiai alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók 

valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját 
x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás 

szabályai szerint végzi  
x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x 

Felismeri az egyéni, családi és 

krízishelyzeteket  
x x 

Felismeri a család elemi életfeltételeinek 

hiányát 
x x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a 

családlátogatást 
  x 

Felveszi a kapcsolatot a családdal: telefonál, 

üzenő füzetbe ír, személyesen konzultál 
  x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait   x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét   x 

Megérti, újrafogalmazza a problémát   x 

A felismert problémát megoldandó feladatként 

értelmezi  
x x 

Támogatja a problémamegoldást  x x 

Keresi a kialakult probléma háttereit x x 

Értelmezi, kezeli a családon belüli, valamint a 

család és az intézmény között kialakult 

konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés 

különböző módszereit. 

x x 

Kompromisszumot keres x x 

Együttműködik pedagógusokkal, 

szaktanárokkal, szociális szakemberekkel, a 

családokkal történő együttműködés elősegítése 

érdekében 

x x 

Felismeri a családi diszfunkciókat   x 

Részt vesz a családról szóló 

információgyűjtésben 
  x 

Elősegíti az intézmény és a család 

kommunikációját 
  x 

Észleli a gyermek, tanuló pszichés állapotának 

változásait, problémafeltárást végez 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A család fogalma x   



 

  

Családtípusok x   

A család, mint közösség x   

A család, mint interakció x   

A család rendszerelméletű modellje x   

A család fejlődése, életciklusai x   

A család funkciói x   

A család funkciózavaraiból adódó jelenségek, 

családi konfliktusok 
x   

A családok megismerésének módja: a 

családlátogatás 
x   

A konfliktus fogalma, típusai x   

Konfliktuskezelési stratégiák x   

Devianciák megjelenése a családban x   

Hátrányos helyzet fogalma x   

Veszélyeztetettség fogalma x   

Iskolakerülés és családi reakciók, lemaradás, 

kimaradás 
x   

Gyermekszegénység megjelenése x   

Fiatalkorú bűnöző a családban x   

A krízis fogalma, krízishelyzetek a családban   x 

A család, mint támogató rendszer, és 

mint problémaforrás 
  x 

Családi mentálhigiéné fogalma   x 

A család és a gondozó-nevelő, valamint a 

nevelő-oktató feladatot ellátó intézmények 

integrációjának problémái 

  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség    x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x x 

Elhivatottság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Konfliktusmegoldó készség x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 
Meggyőzőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Tervezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

 

  



 

  

 

11. Pedagógiai szociológia tantárgy 172 óra/172 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek és elemzéseket 

végezzenek azon társadalmi közösségekről (elsősorban a családról) amelyek körülveszik a 

gyermeket, tanulót és meghatározzák teljesítményét az intézményben és az intézményen kívül. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai szociológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.  

 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Családtan 172 óra/172 óra 

Család és társadalom 

A család fogalma 

A fejlődési családmodell 

A család szerkezete 

A család funkciói 

A család fejlődési életciklusai 

A család rendszerelméletű modellje 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás 

Családi szerepek és szerepkonfliktusok 

Családi konfliktusok típusai 

Családi konfliktusok feloldása 

A család és az intézmény kapcsolatrendszere 

Az iskolakerülés és a családi reakciók 

Fiatalkorú bűnöző a családban 

A büntethetőség jogi kérdései 

A büntetés pszichés hatásai a fiatalkorú egyénre 

Devianciák megjelenése a családban 

A gyermekszegénység kérdései 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolaitanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  



 

  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

12. Mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy 103 óra/103 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A mentálhigiéniai alapismeretek tanításának célja a mentálhigiénés szemléletmód 

megalapozása, a lelki egészségvédelem alapfogalmainak megismertetése. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pszichológia és a nevelés elméleti 

tartalmakhoz. 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Családi mentálhigiéné  103 óra/103 óra 

A mentálhigiéné fogalma 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

Az emberi szükségletek rendszere 

Az emberi szükségletek sérülése 

A család lelki egészségének tényezői 

A krízis fogalma 

Krízishelyzetek a családban 

A család elégtelen, hibás működése 

Az elhanyagolás 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A túlkötés problémái 

Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A konfliktus fogalma, típusai 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Koordináció a pedagógusokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel 

 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 



 

  

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11687-16 azonosító számú 

Program és szabadidő szervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11687-16 azonosító számú Program és szabadidő szervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

S
za

b
ad

id
ő

sz
er

v
ez

és
 

FELADATOK 

Ismeri a szabadidő megszervezésének 

pedagógiai, pszichológiai alapjait 
x 

Képes pedagógiailag hasznos szabadidős 

tevékenység megtervezésére, lebonyolítására 
x 

Élmény dús szabadidős programokat szervez x 

A pedagógus irányítása mellett részt vesz az 

intézményen belüli és kívüli programok 

tervezésében, szervezésében, lebonyolításában 

x 

Segédkezik az intézményen kívüli szabadidős 

tevékenységek helyszínének előkészítésében, 

kiválasztásában 

x 

Ellenőrzi a helyszín biztonsági és higiéniai 

feltételeit 
x 

A pedagógus instrukciói alapján részt vesz a 

játéktevékenységek feltételeinek 

megteremtésében 

x 

Elősegíti a gyermek, tanuló önművelésének 

kialakulását 
x 

Szakmai ismeretei által képessé válik a csoport, 

osztály közösségének alakítására, formálására  
x 

A pedagógus irányítása mellett segédkezik a 

programok forgatókönyvének elkészítésében 
x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a 

családlátogatást 
x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét x 

Előkészíti a szülői értekezletet: értesíti a szülőt, 

termet rendez 
x 

Előkészíti a fogadó órát: értesíti a szülőt, termet 

rendez 
x 

Előkészíti a nyílt napot: értesíti a szülőt, 

felkészíti a gyermeket, tanulót, termet rendez 
x 

Munkadélutánokat szervez x 

Bevonja a családot a programokba, 

ünnepélyekbe 
x 

Tiszteli a hagyományokat x 

Együttműködik más szakemberekkel x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  x 



 

  

A szabadidős tevékenységek tartalmi 

lehetőségei, tevékenységei és színterei 
x 

A szabadidő szervezés célja, feladata, 

pedagógiai kérdései  
x 

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők x 

A szabadidő szervezés elvei  x 

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő 

tevékenység 
x 

A szabadidő szemléletformáló hatása  x 

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az 

általános iskolában 
x 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős 

tevékenységek 
x 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, 

előkészítése, lebonyolítása 
x 

Játéktevékenység az óvodában x 

Játéktevékenység az általános iskolában x  

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, 

általános iskolában 
x 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, 

hagyományok, néprajzi értékeink 
x 

Közművelődési intézmények helye a 

szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a 

köznevelési intézményekkel 

x 

Kulturális programok az óvodában, általános 

iskolában 
x 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor 

előkészítése, szervezése, lebonyolítása  
x 

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése x 

Fogadó órák jelentősége, szervezése x 

Nyílt napok jelentősége, szervezése x 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése x 

Tapasztalatok értékelése, következtetések 

jövőbeni felhasználása 
 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai szintű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x 

Szervezőkészség  x 

Kézügyesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 



 

  

Kapcsolatteremtő készség x 

Kompromisszum-készség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság x 

Tervezés x 

Gyakorlati feladatértelmezés  x 

 

 

  



 

  

 

13. Szabadidő szervezés tantárgy 116 óra/116 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadidő szervezés tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és 

képességek fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló képes játék- és szabadidős 

tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szabadidő szervezés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a nevelés). 

Kapcsolódik a pszichológia (fejlődéslélektan), a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz.  

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Szabadidő-pedagógia 31 óra/31óra 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei és színterei 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők 

A szabadidő szervezés elvei  

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység 

A szabadidő szemléletformáló hatása  

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános iskolában 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

 

13.3.2. A játékpedagógiája és pszichológiája 54 óra/54 óra 

A játékok általános jellemzői 

A játéktevékenység fejlődése a különböző életkori szakaszokban 

A játék célja, szerepe az óvodások és az iskolások életében 

A biztonságos játék – a játék biztonsága 

A játék „öngyógyító” szerepe 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő szerepjátékok 

Mesék, versek feldolgozása szerepjátékkal 

A játékvezető feladati, a vele szemben támasztott elvárások 

Játék – oktatás – szabadidő összefüggései 

Konstrukciós játékok 

Korunk játékai: fantasy-játékok, virtuális játékok – veszélyei, előnyei 

 

 

13.3.3. Programszervezés 31 óra/31 óra 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 



 

  

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a köznevelési 

intézményekkel 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése 

Fogadó órák jelentősége, szervezése 

Nyílt napok jelentősége, szervezése 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  



 

  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11678-16 azonosító számú 

Kommunikáció és viselkedéskultúra 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11678-16 azonosító számú Kommunikáció és viselkedéskultúra megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

K
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 é

s 

v
is

el
k

ed
és

k
u

lt
ú

ra
 

FELADATOK 

Ismeri és alkalmazza a verbális és nonverbális 

kommunikáció módjait 
x 

A helyzeteknek megfelelően használja a 

kommunikációs technikákat 
x 

Alkalmazza a kommunikáció hatékonyságát 

fokozó tényezőket 
x 

Képes meggyőző kommunikációjával hatni a 

hallgatóságra 
x 

Munkájában megteremti az eredményes közlési 

folyamat feltételeit 
x 

Kommunikációjában szem előtt tartja a 4É-t 

(érthető, értelmes, érdekes, értékes) 
x 

Ismeri és alkalmazza az eredményes 

kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályait, 

elvárásait 

x 

Ismeri és alkalmazza a helyzetnek megfelelő 

megszólítási és köszönési formákat 
x 

Betartja a metakommunikáció távolsági zónáit, 

szabályozza térközét 
x 

Ismeri és betartja a telefonálás illemtanát x 

Kommunikációja során törekszik a bizalmi 

légkör kialakítására 
x 

Bizalmi elv érvényesítése x 

Kulturáltan öltözködik, kiemelten figyel testi 

higiénéjére 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kommunikáció fogalma, jelentősége x 

A verbális kommunikáció x 

A nonverbális kommunikáció x 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció x 

Kommunikációs technikák x 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái   

A kommunikáció hatékonyságát fokozó 

tényezők 
x 

A meggyőző kommunikáció x 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei x 

A kapcsolatteremtés szabályai x 

A kapcsolattartás szabályai, elvárásai x 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás 

jelentősége 
  

Köszönési formák x 



 

  

A megszólítás protokollja x 

Távolsági zónák, térközszabályozás x 

Telefonálás illemtana x 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana x 

Bizalmi légkör kialakítása x 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x 

Elhivatottság x 

Önállóság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Udvariasság x 

Kompromisszumkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 

Figyelemösszpontosítás x 

Körültekintés x 

 

 

 

  



 

  

14. Kommunikáció és viselkedéskultúra alapjai tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a képzést végzett képes legyen alkalmazni a verbális és 

non-verbális kommunikációt. Megfelelően tudja magát kifejezni akár szóban, akár írásban. 

Munkájához hozzá tartozik az emberekkel való foglalkozás, kapcsolattartás, ezért fontos, 

hogy képes legyen véleményének – a közösségi normákat betartva – megfogalmazására, 

kifejtésére, álláspontjának megvédésére, indoklására.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció és viselkedéskultúratantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a 

nevelés színterei, személyi feltételei). Kapcsolódik a pszichológia, a magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz.  

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Kommunikációs alapismeretek 62 óra/62 óra 

A kommunikáció fogalma, jelentősége 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 

Kommunikációs technikák 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

A meggyőző kommunikáció 

Az eredményes közlés folyamata, feltételei 

A kapcsolatteremtés szabályai 

A kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák 

A megszólítás protokollja 

Távolsági zónák, térközszabályozás 

Telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

Bizalmi légkör kialakítása 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

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  
egyéni csoport osztály 



 

  

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés x x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x x   

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. szerepjáték   x     

 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x 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       

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
x x x   



 

  

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x x   

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x x   

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x   

3.5. Csoportos versenyjáték  x  x  x   

 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

  



 

  

 

A 

11688-16 azonosító számú 

Gondozás és egészségnevelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11688-16 azonosító számú Gondozás és egészségnevelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeri az egészségnevelés, egészségvédelem fogalmát x 

Gondozói tevékenységét támogató kommunikációval 

kíséri 
x 

A szokásrendszer kialakításban következetesen jár el, 

építa gyermekek utánzási törekvésére 
x 

Tevékenyen részt vesz a gyermek higiénés szokásainak 

kialakításában 
x 

Segíti a gyermeket a mosdóhasználat során   

Segíti a gyermeket a fogmosás szokásrendszerének 

kialakulásában 
x 

Felügyeli a gyermek által használt higiéniai eszközök 

állapotát: törülközők, fogpohár, fogkefe 
x 

Segít az öltözködésben x 

Segít a toalett-használat során x 

Megteremti a napközbeni pihenés feltételeit  x 

Az ételekkel érintkezve betartja a higiénés előírásokat x 

Részt vesz a gyermekek étkeztetésében x 

Részt vesz a kulturált étkezési szokások kialakításában x 

Figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat a táplálkozás 

során 
x 

Segít az ételek kiosztásában x 

Észleli és érzékenyen reagál a gyermek 

állapotváltozásaira 
x 

A beteg gyermeket gondozza, lázat mér, lázat csillapít  

SZAKMAI ISMERETEK 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladatai  x 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  x 

Az egészségnevelés fogalma, célja, feladata, területei x 

A higiénés szokások kialakításának területei x 

A személyi gondozás fogalma, területei x 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban x 

A táplálkozás egészségtana x 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben 

és az étkezést követően  
x 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során x 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  x 

A kulturált étkezési szokások kialakítása x 

A nyugodt pihenés ideális körülményei x 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei x 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  x 

A helyes életritmus és érzelmi biztonság x 



 

  

A lázas gyermek az óvodában x 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása x 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, 

kommunikáció 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szervezőkészség x 

Állóképesség x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Empatikus készség x 

Közérthetőség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 

Figyelemmegosztás x 

Körültekintés x 

 

 

  



 

  

 

15. Gondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy 206 óra/206 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

Azgondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy oktatásának célja, olyan hallgatók 

képzése, akik ismerik az óvodában és az iskolában előforduló alapvető egészségügyi, személyi 

higiéniai, feladatokat és az egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális 

képességeire építve a differenciált fejlesztés jelentőségét. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy közvetlenül kapcsolódik a 

pszichológia, a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a 

társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz. 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Egészségnevelés 104 óra/ 104óra 

Az egészség fogalma 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladata 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  

Az egészségnevelés fogalma, célja 

Az egészségnevelés feladata, területei 

A táplálkozás egészségtana 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  

A helyes életritmus és érzelmi biztonság megteremtésének feltételei 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  

Aktív és passzív pihenés jelentősége 

 

15.3.2. Személyi gondozás 102 óra/102óra 

A személyi gondozás fogalma 

A személyi gondozás területei 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

A higiénés szokások kialakításának területei 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően  

A kulturált étkezési szokások kialakítása 

A lázas gyermek a közösségben 

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek személyi gondozásának kérdései 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció 

 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

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  

  egyéni csoport osztály  

1. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. kiselőadás x    

4. megbeszélés x x x  

5. vita  x x  

6. szemléltetés   x  

7. projekt  x x  

8. kooperatív tanulás  x   

9. szimuláció  x   

10. szerepjáték  x   

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó 

tevékenységek 

    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x  

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x  

1.7. Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 

x x x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok   

2.1. Írásos elemzések készítése x x x  

2.2. Leírás készítése x 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 x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x x x  



 

  

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x  

3.3. Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 

x x x  

4..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 x x  

4.2. Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x  

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 

x x x  

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat x x x  

4.5. Csoportos versenyjáték x x x  

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

 

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 
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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   

 

 

16.  Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 16 óra/16 óra* 
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

16.1. 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. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/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 

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.   

 

16.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/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. 

 

16.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/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. 

 

16.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/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. 



 

  

 

16.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/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 

 

16.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 2 óra/2 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem 

alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a 

további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak 

szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 



 

  

Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

magyarázat     x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

megbeszélés   x   
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

szemléltetés     x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

házi feladat x       

teszt x       

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

FŐ SZAKKÉPESÍTÉST 

TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

 

Manuális készségfejlesztés - 68 óra 

 

Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció -  68 óra 

 

Gyermekirodalom - 36 óra 

 

A nevelés elméleti alapjai - 64 óra 

Nevelési gyakorlat - 68 óra 

Idegen nyelv - 96 óra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Manuális készségfejlesztés - 68 óra 

 
A tantárgy célja:  

Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet. 

Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Fejlődjön a tanulók képzelőereje, fantáziája.  

 Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a figyelem, feladattudat, észlelés 

és finom motorika.  

Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk. 

Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker örömével fejlődjön, önismerete. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

Az tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Tantárgyi fejlesztési célok  

 Az anyagokat és tulajdonságaikat minél részletesebben megismerni. 

 Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulni. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

 Tárgyak, cselekvések, megfigyeltetése, építészeti és művészeti értékek megismertetése. 

Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, tantárgyspecifikus jártasságok, 

készségek fejlesztése. 

 Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Fejlesztési feladat  

 Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit.                                         20 óra 

Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolt hatását.  

Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait. 

A komplementer színek egymásra gyakorolt hatásának megfigyelése alkotásokon. 



 

  

Közös tevékenységben együttműködni.  

Ünnepi dekoráció készítése (közös munka). Közös élmények (tábor, kirándulás) 

megörökítése - csoportmunka.  A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás 

modell után: gyümölcsök virágok, tájábrázolások.  

 

 Változatos anyag-megmunkálási technikák megtanulása                        28 óra 

Irányítással felismerni a különböző anyagfajtákat, megnevezni jellemző tulajdonságait.  

Irányítással elkészíteni különböző tárgyakat.   (Tárgyak, játékok, képek készítése.)  

Anyagok válogatása anyagfajták és használhatóság szerint. (Só-liszt plakettek készítése, 

festése, kisütése.  Agyagtálak, poharak készítése, díszítése.  Gombmozaik készítés.  

Fonalkompozíció ragasztással.  Különböző műanyag flakonokból babaház, madáretető, 

stb. kialakítása kivágással.  Terménybáb készítés.  Poháralátét készítés, vágás, ragasztás 

festés. Ünnepi asztaldekoráció készítés. Szárított növény festése. Szalvéta pecsételéssel, 

nyomdázással. Díszterítő festés sablonnal, vagy nyomómintával. Poháralátét készítés, 

vágás, ragasztás vagy festés. Ünnepi papírdekoráció. Papírhajtogatás.) 

 

 

 Népművészeti alkotások, népszokások megismerése.                                     20 óra 

Irányítással népművészeti alkotásokat szemlélni. Népművészeti alkotások fajtái.  

A népművészetben lévő sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, technika) 

megismerése. 

Népművészeti gyűjtemények megtekintése.  Alkotók megfigyelése munka közben. 

Irányítással népszokásainkat megismerni.  (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások).  

Nevezetes ünnepek „Jeles napok”   

Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos eszközök (tájház, skanzen), 

ünnepi alkalmak során használt öltözék, tárgyak (pl, furulya, szövőszék, fonások, stb.) 

gyűjtése  

Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, gyűjtemények meglátogatása, látogatás a 

Néprajzi Múzeumban, néprajzi tárgyú kiállításokon.  

 

 Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció - 68 óra 
A tantárgy célja:  

A tantárgy célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. 



 

  

Megtanulják, hogyan kell meggyőzően érvelni, aminek segítségével képesek lesznek 

kompromisszum és a konfliktusok kezelésére. 

Megismerik a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét. 

Legyenek képesek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre. 

Tantárgyi fejlesztési célok  

Általános kommunikációs helyzet kezelése. 

Kulturált véleménynyilvánítás 

Az anyanyelvi kommunikáció tökéletesítése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Önismeret, szociális kötődések, az empátia, a tolerancia képesség fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok                                                                              68 óra 

 A pedagógiai kommunikáció fogalma                                     20 óra 

               A pedagógiai kommunikáció céljai, feladata. 

               Kommunikációs csatornák, verbális kommunikáció. 

               A nonverbális kommunikáció. 

               Professzionális tanári kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikációelmélet kialakulása                   10 óra 

         A kommunikációelmélet alapjai. 

         Intézményi kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció színterei                                     20 óra 

        A pedagógiai kommunikáció kapcsolatrendszere. 

        Az iskola vagy a képző hely (gyakorlati képzés) jellemzése. 

        A tanterem, csoportszoba jellemzése. 

        Mozgathatóság biztosítása, ideális tér kialakítása.   

 A pedagógiai kommunikáció résztvevői                                   9 óra 

Az oktató-nevelő munka résztvevőinek felsorolása. 

A pedagógus-szerep és a kommunikáció. 

A jó pedagógiai kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció mennyiségi és minőségi mutatói            9 óra 

Tanár-diák közötti kommunikáció. 

A tanulók közötti kommunikáció. 

A média és a taneszközök alkalmazásának időtartama. 

A kommunikáció adekvátsága. 

 

Gyermekirodalom – 36 óra 

A tantárgy célja:  



 

  

A tanulók ismerkedjenek meg a gyermekirodalom történetével, fogalmával, műfajaival, 

népköltészeti alkotásokkal. 

Készüljenek fel az óvodai gyakorlatra, az óvodai mese-vers foglalkozások vezetésére, 

irányítására. 

Legyenek tájékozottak a klasszikus magyar és világirodalmi szerzők terén. 

Tudjanak véleményt alkotni a szépirodalmi és a népköltészeti alkotások kapcsán. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozása. vc 

A hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

Az anyanyelvi képességek fejlesztése, a nemzeti önazonosság erősödéséhez. 

A nyelv és az irodalom összekapcsolása. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértése, értelmezése. 

Az olvasástechnika fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok                                                                              36 óra 

 A gyermekirodalom fogalma                                                    5 óra 

         A magyar gyermekirodalom kezdete. 

         Szakkönyvek, szótárak meghatározása a gyermekirodalomról. 

         A népköltészet helye a gyermekirodalomban. 

         A gyermekirodalomról szóló történeti kialakulások  

 Rendszerezési szempontok (történeti, műfaji, lélektani)        10 óra 

         A gyermekirodalom felosztása, adaptációk, publicisztika. 

         Műnemek, műfajok. 

         Líra, epika, népköltészet. 

         Lélektani, gyermekirodalmi alkotások. 

 A világirodalom kiemelkedő képviselői: Grimm fivérek, Andersen          10 óra 

         A világirodalmi alkotások értelmezése. 

         A Grimm fivérek munkássága, meséiknek témái. 

         Három szabadon választott Grimm mese dramatizálása, feldolgozása. 

         Andersen munkássága, meséinek témái. 

         Három szabadon választott Andersen mese dramatizálása, feldolgozása. 

 A magyar gyermekirodalom klasszikusai                                  5 óra 

         Móricz Zsigmond, Benedek Elek, Móra Ferenc munkássága, meséi. 

         Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Weöres Sándor munkássága, verseik. 

 A legjelentősebb gyermek folyóiratok Magyarországon             6 óra 

         A 20-21. századi jelentős gyermekfolyóiratok. 

 

A nevelés elméletei alapjai tantárgy - 64 óra  



 

  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek 

fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló az óvodapedagógus közvetlen irányítás 

mellett képes segítséget nyújtani az óvodai napirend megvalósulásában. 

 

 

Témakörök 

A nevelés alapfogalmai 24óra 

A nevelés fogalma, színterei 

A szocializáció fogalma és jellemzői 

A családi nevelés jelentősége 

A nevelő, mint modell 

Az óvodai nevelés sajátosságai 

A különleges gondozás fogalma 

Az SNI –s gyermek az óvodában, inklúzió, integráció, szegregáció 

Nevelési problémák az óvodában, agresszív és szorongó gyermek a csoportban 

Az egyéni bánásmód az óvodai dajka tevékenységében 

Társas kapcsolatok az óvodáskorban 

A helyes életritmus jelentősége az óvodában 

Az óvodai napirend sajátosságai 

 

Játékpedagógia 39 óra/… óra 

A játék fogalma 

A játék fajtái 

A játék feltételei 

A játék szerepe a személyiségfejlődésben 

A játéktevékenység fejlődése az egyes életkori szakaszokban 

Az óvodai dajka szerepe a biztonságos játék feltételeinek megteremtésében 

 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában 24óra 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában 

A munka, mint a személyiségfejlesztés eszköze  

A játék és a munka kapcsolata 

Az önkiszolgálás és a naposi munka jelentősége, az óvodáskorban  

Munkalehetőségek az óvoda udvarán 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvodában 

Az óvodai dajka munkatevékenységekkel kapcsolatos feladatai 

 

Programok az óvodában 16 óra 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 

Kulturális programok az óvodában 

Óvodai kirándulás, előkészítése, szervezése, lebonyolítása  



 

  

 

 
Nevelési gyakorlat – 68 óra 

 
A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodáskorú gyermeket gondozó-

nevelő intézmények szakmai munkájába, megtapasztalják a napirend jelentőségét az 

óvodáskorú gyermek fejlődésében. A gyakorlat során megfigyelhetik a gyermekek 

különböző tevékenységeit.  

 

Témakörök 

Az óvodáskorú gyermek tevékenységeinek megfigyelése  68 óra 

Beszoktatás 

Részvétel a foglalkozásokon 

Gyerek kötelezettségei 

Kérésre, utasításra való reagálás 

Gyerek-pedagógus együttműködése 

Gyerek-gyerek együttműködése 

A pedagógus reakcióinak megfigyelése 

 

 

Idegen nyelv - 96 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

 

Témakörök 

 

 Nyelvtani rendszerezés 1 12 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok 

megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 



 

  

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes 

reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

 Nyelvtani rendszerezés 2 14 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A 

szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 

alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és 

lehetőségekről. 

 

 Nyelvi készségfejlesztés 35 óra/35 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul 

meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy 

a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 

képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

o Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  



 

  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

 Munkavállalói szókincs 35 óra/35 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan 

tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket 

sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása 

révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

 

 

 
 

 

                                      ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül 

sor, ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév 

rendjéhez így az összefüggő nyári gyakorlat teljesíthető: óvodában, vagy óvodáskorú 

gyermekeket ellátó intézményben, pl. gyermekotthonban. 

A gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg.  A szakmai gyakorlat lebonyolítása az 

iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató 

elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben (óvodában) hospitálnak, illetve az 

óvodáskorú gyermekek körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok 

alapján feljegyzéseket készítenek, az adott intézményben tapasztalt szakmai munkáról. A 

tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 



 

  

Összefüggő szakmai gyakorlat: Megvalósítható, köznevelési intézményekben, 

integrált/inkluzív nevelést folytató óvodában, általános iskolában. A szakmai gyakorlat 

lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A 

tanulók az oktató elméleti felkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a sérült 

gyermekek körében gyakorlati tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az önkiszolgáló és 

gondozó tevékenységekbe. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, a gyakorlati helyszínen szerzett 

megfigyeléseiből, melyeket a tanulók a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával 

elemzik, a látottakat megbeszélik. 

Megfigyelik és bekapcsolódnak a fogyatékos gyermeket ellátó, oktató-nevelő, intézmény 

napirendjébe, a tevékenységébe, a szervezési feladatokba, a programok előkészületeibe, 

lebonyolításába. Megismerkednek a sérülés-specifikus eszközökkel, eljárásokkal. 

 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló) a gyakorlati vizsgán 

bemutatandók. 

 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért 

alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév 

rendjéhez így az összefüggő nyári gyakorlat teljesíthető: óvodában, iskolában, nyári 

táborban, erdei iskolában, sporttáborokban, és egyéb óvodai, iskolai programok 

lebonyolítása keretében. 

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján 

csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti felkészítése után a 

kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati 

tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, 

melynek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a 

foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról 

szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a 

foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik.” 

 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló a gyakorlati 

vizsgán bemutatandók. 

 

  



 

  

 

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXXVII. SPORT 

ágazathoz tartozó 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

A REGENERÁLÓ BALNEOTERÁPIÁS MASSZŐR  

MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉSSEL  

 

a 2016/2017. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 813 02  számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02 

Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII . Sport 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  



 

  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

  



 

  

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 



 

  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 6 6 

140 

1 9 

140 

6 4 13,5 19,5 20 14 

160 

15,5 18,5 

Összesen 11,0 12 10 10 34,0 34,0 34,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10323-12 

Egészségügy és elsősegély  

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
4                       4      +1   

Egészségtan     2                   2         

Terhelésélettan     2                   2         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
            3             3       

Funkcionális anatómia                 2       2         

12051-16 Masszázs elméleti 

alapjai I.  
Klinikumi alapismeretek                 2                 

10324-12 

Edzéselmélet és gimnasztika 

Edzéselmélet  2   1           1       4      +0,5   

Edzésprogramok 

gyakorlat  
  2   2     1     1       6       

Gimnasztika 1               1       2+1     +0,5    

Gimnasztika gyakorlat    2   1     1             4+1       

12053-16Fizioterápia I.  
Fizioterápia           1                       

Fiziotrápia I.              2     1               



 

  

12055-16 Regeneráló 

balneoterápiás masszázs  

Masszázs     1                             

Svédmasszázs gyakorlat        3     2     2               

10322-12 

Pedagógiai, pszichológiai és 

kommunikációs alapok  

Pedagógia-sportpedagógia                     2         2   

Pszichológia-

sportpszichológia 
                    2         2   

Kommunikáció                     1         1   

10325-12 

Szervezés és vállalkozás alapjai  

Sportmenedzsment                     1,5         1,5   

Vállalkozástan                      0,5         0,5   

Gazdálkodás-pénzügyi 

ismeretek 
                    1         1   

10326-12 

Sportági alapok  

Sportági alapok                     0,5         0,5   

Sportági alapok gyakorlat                        9,5         9,5 

10327-12 

Sportedzői szakismeretek  

Sportági szakismeretek                      0,5         0,5   

Sportági szakismeretek 

gyakorlat  
                      10         10 

 Idegen nyelv           +3  +3   +2  

 

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

A Regeneráló balneoterápiás masszőr mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 12. évfolyam februári vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-

szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  

 

 



 

  



 

  

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

  

 

17. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

17.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

17.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  



 

  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

17.3.4. Munkanélküliség 3 óra/3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

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. 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. 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. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 

  



 

  

 

18. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

18.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

18.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 



 

  

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

18.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása 

és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

18.4. 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. 

 

18.5. 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. 

 

 

18.5.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 



 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

10323-12 azonosító számú 

Egészségügy és elsősegély 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10323-12. azonosító számú Egészségügy és elsősegélynyújtás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

x   x   x 

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás kérdésében 
  x       

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

  x       

Meggyőződéssel érvel a rendszeres testedzés és 

sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása 

mellett az ép és a fogyatékossággal élő 

emberek számára egyaránt  

  x x     

A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet 

fordít a sportsérülések és az edzésártalmak 

megelőzésére 

  x       

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

  x       

Szakszerű elsősegélyt nyújt       x   

Indokolt esetben egészségügyi szakemberek 

(sportorvos, gyógytornász, stb.) segítségét kéri 

az edzésártalmak kivédéséhez, kezeléséhez, 

illetve a sérülések ellátásához 

  x   x   

Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

    x     

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
    x     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai 

terhelést alkalmaz 
    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése x x x x x 

A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az edzés 

hatása a keringési rendszerre 
x   x     

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x   x     

A szabályozó szervrendszer, az edzés hatása a 

szabályozó rendszerre 
x   x     

A kiválasztás szervrendszere x         

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, anyag- és 

energiaforgalom 
x x       

Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás    x       



 

  

Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x       

Az edzés és az energiaforgalom     x     

A fogyatékosság típusai    x       

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x       

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
  x       

Sportsérülések, elsősegélynyújtás       x   

A krónikus betegek testedzése, sportolása      x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
    x     

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani 

háttere 
    x     

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai 
    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség   x x x   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x   x  x x  x  

Felelősségtudat x   x  x x  x  

Döntésképesség x   x  x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség   x       

Meggyőzőkészség   x x     

Kapcsolatteremtő készség   x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  

Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  

 

 

  



 

  

 

19. Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, több későbbi képzési egységhez szolgáltat alapismereteket. 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. Szervek, szervrendszerek  72 óra/72 óra 

Az emberi szervezet felépítése 

A mozgató szervrendszer 

A szív és a keringési rendszer 

A légzés szervrendszere 

A szabályozó szervrendszer 

A kiválasztás szervrendszere 

Az emésztőrendszer 

Az idegrendszer 

 

19.3.2. Szervrendszerek működése 72 óra/72 óra 

A mozgató szervrendszer működése 

A szív és a keringési rendszer működése 

A légzés szervrendszere működése 

A szabályozó szervrendszer működése 

A kiválasztás szervrendszere működése 

Az emésztőrendszer működése 

Az idegrendszer működése 

 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

19.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   



 

  

5. házi feladat x       

 

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

20. Egészségtan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat, melyek 

segítik őket az egészség védelmében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismerése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzet kialakulása és az a tény, hogy az egészség megőrzése nagyban függ az 

egyén választásaitól és kapcsolatainak minőségétől. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Sport és az életmód 36 óra/36 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

A testedzés, sport, egészségmegőrzés kapcsolata 

A sport és a környezetvédelem összefüggései 

A sport, mint a minőségi élet összetevője 

Fitness-wellness alapismeretei 

A sportrekreáció egészségtani vonatkozásai 



 

  

A sport szerepe a stresszoldásban 

 

20.3.2. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 18 óra/18 óra 

Sportártalmak típusai 

Sportsérülések típusai 

A sportártalmak, sportsérülések megelőzésének módszerei 

Rehabilitáció a sportban 

 

20.3.3. Táplálkozás 18 óra/18 óra 

Egészséges táplálkozás 

A folyadékpótlás fontossága 

Testösszetétel, testalkat 

Elhízás és testsúlyszabályozás 

Az edzés és az energiaforgalom 

 

 

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) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

 

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       



 

  

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

21. Terhelésélettan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a hallgatókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák, egy emberi 

szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a 

szervezetre. Felkészíteni a hallgatókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek 

alkalmazására. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. Terhelés hatása a szervrendszerekre 36 óra/36 óra 

Az edzés hatása a mozgató szervrendszerre 

Az edzés hatása a szív és a keringési rendszerre 

Az edzés hatása a légzés szervrendszerére 

Az edzés hatása a szabályozó szervrendszerre 

Az edzés hatása a kiválasztás szervrendszerére 

Az edzés hatása az emésztőrendszerre 

Az edzés hatása az idegrendszerre 

 

21.3.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok 18 óra/18 óra 

A fogyatékosság típusai, ismérvek 

A fogyatékos emberek sportoltatása 

Krónikus betegek testedzése, sportolása 

A terhesség alatti sportolás sajátosságai 

A különböző életkorok biológiai - terhelésélettani sajátosságai 

 

21.3.3. Teljesítményfokozás 18 óra/18 óra 

A teljesítményfokozás elvei 

A teljesítményfokozás módszerei és eszközei 

A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei 

A teljesítményfokozás tiltott módszerei, eszközei (dopping) 

Az antidopping program fontosabb elemei 

Fair play 

 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

  

Tanterem 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

21.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

22. Elsősegélynyújtás gyakorlat  tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb általános 

és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat 

biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy 

a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 



 

  

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Témakör 1 108 óra/108 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

A sérült vizsgálata 

Csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

Néhány jellegzetes sérülés és ellátása (pl. agyrázkódás, orrvérzés stb.) 

Az eszméletlenség veszélyei, az eszméletlen sportoló ellátása 

Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

A lélegeztetés 

A mellkaskompresszió, a mellkasnyomás 

Az újraélesztés 

Vizsgálati protokoll rosszullét esetén 

A sebek fajtái 

Vérzések típusai és ellátásuk 

Sokk és az ellátása 

Vízből mentés 

 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  



 

  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
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   

 

 

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

23. Funkcionális anatómia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató megismerje az emberi test anatómiáját és 

működését fizikai aktivitás, sporttevékenység végzése közben, komplex megközelítésben. 

Magába foglalja a mozgástani alapismereteket, a mozgásrendszer funkcionális 

vizsgálatának és a mozgások funkcionális elemzésének ismeretköreit. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. A mozgás szervrendszere 31 óra/31 óra 

A mozgás szervrendszerének passzív részének általános jellemzői (csontvázrendszer) 

A csontok feladata, alkotói 

A csontok fejődése, csontosodás 

A csontok járulékos részei 

A csontok összeköttetései 



 

  

A mozgás szervrendszerének aktív részének általános jellemzői  

(izomrendszer) 

Az izomrendszer felosztása 

Az izmok működése 

Az izmok segítő szervei 

Izomélettani ismeretek 

Az izomműködés energiafolyamatai 

 

23.3.2. A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 31 óra/31 óra 

A mozgásszabályozás anatómiai szerveződése 

A különböző edzésfajták hatása a mozgató szervrendszerre 

A motoros fejlődés 

A komplex mozgások tanulása és rögzülése 

A mozgás és erőkifejtés 

A terhelésélettani vizsgálatok típusai, szerepe 

 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       



 

  

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

23.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

 

A 

12051-16 azonosító számú 

Masszázs elméleti alapjai I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12051-16 azonosító számú Masszázs elméleti alapjai I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

K
li

n
ik

u
m

i 

al
ap

is
m

er
et

ek
  

FELADATOK 

Anatómiai-élettani és klinikumi ismereteket 

alkalmaz 
x 

Munkája során, saját tevékenységében 

alkalmazza az emberi test felépítéséhez, 

működési folyamataihoz kapcsolódó ismereteit 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Reumatológiai, ortopédiai, belgyógyászati, 

traumatológiai, neurológiai és bőrgyógyászati 

alapismeretek 

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x 

Team-munkában tevékenység x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x 

Kitartás x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Segítőkészség x 

Közérthetőség   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

 

 

 

  



 

  

 

24. Klinikumi alapismeretek tantárgy 62 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A regeneráló balneoterápiás masszőr gyakorlatában leggyakrabban előforduló 

mozgásszervi megbetegedések alapszintű bemutatása. A hidro-balneoterápia és a masszázs 

ellenjavallatait képező belgyógyászati, neurológiai és bőrgyógyászati kórképek jellegzetes 

tüneteinek megtanítása. A traumatológia, a neurológia és a belgyógyászat elsajátításával, a 

kóros jelenségek felismerésével megalapozni az elsősegélynyújtás-első ellátás során 

alkalmazandó teendőket. 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. Reumatológiai, ortopédiai és traumatológiai alapok  31 óra/… óra 

Csontritkulás 

Lágyrész reumatizmus 

Degeneratív ízületi és gerincelváltozások 

Gyulladásos ízületi és gerincelváltozások 

A gerinc ortopédiai betegségei 

Mellkasdeformitások 

A felső végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

Az alsó végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

A baleset fogalma 

A sérülések osztályozás 

A csontsérülések tünetei és szövődményei 

Ízületi sérülések 

A végtagok leggyakoribb sérülései 

A koponya leggyakoribb sérülései 

Gerincsérülések 

Mellkasi, hasi sérülések 

Idegsérülések 

Izomsérülések 

Érsérülések, vérzéstípusok 

Collapsus és shock 

 

24.3.2. Belgyógyászati, neurológiai és bőrgyógyászati alapok 31 óra/… óra 

Kóros jelensége felismerése 

- allergiás reakciók 

- légzési rendellenesség 

 légzésszám változás 

 kóros légzéstípusok 

 nehézlégzés 

- szív- érrendszeri betegnél 

 szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) 

 szívízomelhalás (acut myocardialis infarctus) 

 érszűkület 

 visszeresség 



 

  

 artériás és vénás lábszárfekély 

 mélyvénás trombózis 

 felületes vénagyulladás 

 magas vérnyomás 

- véralvadási zavarban szenvedő betegnél 

Az idegrendszeri betegségek főbb jellemző tünetei 

Koponyaűri nyomásfokozódás 

Fejfájások 

Idegrendszeri fertőzések 

Agyi érbetegségek 

Epilepszia 

A bőr anatómiája és élettani működése 

Fertőző bőrelváltozások  

Diabetes mellitus bőrelváltozásai  

 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

24.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       



 

  

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

 

A 

10324-12 azonosító számú 

Edzéselmélet és gimnasztika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10324-12 azonosító számú Edzéselmélet és gimnasztika. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

E
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FELADATOK 

 Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak 

megfelelően összeállítja az edzésprogramot, 

illetve a gyakorlatanyagot 

x       

 A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) 

állapotának megfelelően meghatározza a 

terhelési tényezőket 

x   x   

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok (foglalkozásrészek) jelentőségét 

és szerepét a távlati célok elérésében  

x       

A korszerű edzéselvek és –módszerek 

figyelembevételével célirányosan fejleszti a 

foglalkozásokon résztvevők motoros 

képességeit 

x x   x 

Munkája során figyelembe veszi a 

fejleszthetőség szenzitív időszakait, 

ugyanakkor törekszik a képességek harmonikus 

fejlesztésére is 

x x   x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek 

(foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, 

a tapasztalatokat hasznosítja további munkája 

során 

x       

Szakszerűen és hatékonyan irányítja a 

gyakorlatok végrehajtását 
  x   x 

Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, 

szakszerű bemelegítést és levezetést alkalmaz 
  x x x 

A mozgások tanítása során felhasználja a 

sportoktatás általános elveit és módszereit 
x       

Változatos formában használja a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlatrendszerét 
x x x x 

A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi   x x x 

Meghatározza az adott motoros képesség 

fejlesztését célzó gyakorlatokat 
x x x x 

Pontosan és közérthetően használja a 

szaknyelvet 
x   x   

Szükség esetén rajzírást alkalmaz     x   

A körülmények együttes mérlegelését követően 

kiválasztja a megfelelő gyakorlatvezetési 

módszert 

      x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, 

teljesítőkészség 
x       

Edzésterhelés, elfáradás  x x     

Az alkalmazkodás x       

Edzéseszközök és a terhelés összetevői x x x   

Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek x       



 

  

Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük 

elmélete 
x   x   

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének 

elmélete 
x   x   

Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet x   x   

Mozgástanulás, mozgástanítás x x     

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív 

időszakai 
x       

A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere     x x 

A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok 

ábrázolása 
    x x 

Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és 

kombinálás 
    x x 

Gyakorlatelemzés, izomtérkép     x   

Az általános bemelegítés és levezetés   x   x 

Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika 

mozgásanyagával 
  x x x 

Gyakorlatvezetési módszerek       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség x   x   

Szakmai nyelv használata x   x x 

Motoros készség   x   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x x x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság   x   x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség   x   x 

Közérthetőség   x   x 

Motiváló készség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   x   x 

 

 

  



 

  

 

25. Edzéselmélet  tantárgy 139 óra/139 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzéselmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók átfogó és rendszerezett 

ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés 

hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, 

továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit. Ismertesse meg a tanulókkal a motoros 

képességek fajtáit és jellemzőit, továbbá közvetítse mindazokat az ismereteket, amelyek a 

hatékony edzéstervezési és edzésvezetési folyamatok előfeltételeit jelentik. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. Edzéselméleti alapok 72 óra/72 óra 

Testkultúra, mozgás, fizikai aktivitás  

Sport, fitness, rekreáció  

Edzés, edzésrendszer 

Edzésmódszerek  

Edzéstípusok, edzéscélok  

Edzéseszközök 

Az edzés szerkezete 

Teljesítmény: teljesítőképesség, teljesítőkészség 

Stressz-elmélet és edzésterhelés 

Külső és belső terhelés  

A terhelés összetevői: intenzitás, ingersűrűség, gyakoriság, terjedelem, időtartam, 

bonyolultság 

Az elfáradás 

Az elfáradás szakaszai, típusai   

Elfáradási tünetek  

A terhelés optimalizálása 

Alkalmazkodás 

Homeosztázis, túlkompenzáció 

Edzettség, fittség 

 

25.3.2. Motoros képességek 36 óra/36 óra 

A kondicionális képesség fogalma  

Az erő és fajtái  

Az állóképesség és fajtái  

Pulzustan 

A gyorsaság és fajtái  

Ízületi mozgékonyság, lazaság, hajlékonyság  

Képességek komplexitása 

Az intenzitás és a kondicionális képességek fejlesztésének összefüggései  

A koordináció fogalma 

Kinesztézis (mozgásérzékelés) 

Egyensúlyozási képesség   

Ritmusérzék (ritmusképesség) 

Reagálási képesség  



 

  

Téri tájékozódási képesség 

Összekapcsolódási képesség  

Differenciáló képesség  

Az ügyesség, mint a képességek komplex manifesztációja 

 

25.3.3. Edzésmódszertan 31 óra/31 óra 

Edzéselvek  

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai  

Az edzettségi állapot összetettsége, mérhetősége 

Az izomerő felmérését szolgáló eljárások  

Az izomerő fejlesztésének módszertana 

Testalkatok, testösszetétel és a testformálás lehetőségei 

Az állóképesség felmérését szolgáló eljárások  

Az állóképesség fejlesztésének módszertana 

A gyorsaság felmérését szolgáló eljárások  

A gyorsaság fejlesztésének módszertana  

Az ízületi mozgékonyság felmérését szolgáló eljárások  

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana 

Mozgásszerkezet  

Szabályzó és vezérlő rendszerek 

Zárt és nyílt képességek 

Mozgásügyesség, mozgáskészség 

A motoros mozgástanulás fázisai 

Mozgástanítás alapvető módszertani elvei 

A terhelés ellenőrzése, az edzés szabályozása 

A rekreációs edzéstervezés sajátosságai 

A teljesítményértékelés lehetőségei 

Edzésdokumentáció 

Forma, sportforma 

A sportformát befolyásoló tényezők 

Formaidőzítés 

Túlterhelés 

A túledzettség okai és tünetei  

A biztonságos testedzés irányelvei 

Gerinc és ízületvédelem 

Kiválasztás a sportban   

 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   



 

  

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

26. Edzésprogramok gyakorlat tantárgy 211 óra/211 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzésprogramok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, 

életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, 

vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a 

tanulók – a megadott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. Edzéslátogatás 144 óra/144 óra 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása    



 

  

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor) 

Versenyek látogatása (sportedző) 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

26.3.2. Motoros képességfejlesztés 67 óra/67 óra 

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés   

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok  

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok  

Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok  

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

 A reagálás gyorsaságának fejlesztése   

 A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése   

 Gyorsulási képesség fejlesztése 

 Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

 Gyorsasági állóképesség fejlesztése 

 Rövid távú állóképesség fejlesztése 

 Közép távú állóképesség fejlesztése 

 Hosszú távú állóképesség fejlesztése 

 Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel 

 Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel  

 Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel 

 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással  

 Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése  

 A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése  

 Az egyensúlyozási képesség fejlesztése  

 A ritmusérzék fejlesztése  

 A reagálási képesség fejlesztése  

 A téri tájékozódási képesség fejlesztése  

 Az összekapcsolódási képesség fejlesztése  

 A differenciáló képesség fejlesztése  

 Az ügyesség fejlesztése  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A választott szakképesítés jellegének megfelelő sportlétesítmény 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

26.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 



 

  

26.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

27. Gimnasztika  tantárgy 67 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású 

képességfejlesztő programok összeállítására. A gimnasztika valamennyi sportág és fittségi 

program előkészítő mozgásanyaga, továbbá minden motoros képességfejlesztő edzés 

szakmai alapja 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

27.3. Témakörök 

27.3.1. A gimnasztika mozgásrendszere 36 óra/36 óra 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)  

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei  

A gimnasztikai gyakorlatok szerkezeti összetevői  

Állások  

Térdelések 

Ülések 

Kéz és lábtámaszok 

Fekvések  

Egyéb támaszok  

Függések  

Kartartások 

Fogásmódok  

A gimnasztikai mozgások szakkifejezései és meghatározásai  

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása 

A fej és a nyak mozgásai  

Karmozgások, a vállöv és a kéz mozgásai  

Lábmozgások, a lábfej mozgásai  

Törzsmozgások  

A gyakorlatok szaknyelven történő leírása  

Az általános bemelegítés szerkezeti felépítése  

A bemelegítés gyakorlatanyaga 

A gyakorlatok ábrázolása 

 

27.3.2. Gyakorlatelemzés és -tervezés 31 óra/31 óra 

Az erőkifejtési módok rendszere  

Egyszerűsített izomtérkép (az izomcsoportok fő mozgásai) 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló 

helyzet, mozgásirány, mozgásterjedelem, stb.) 



 

  

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, 

tempó, stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő stb.) 

 Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése  

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával  

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával  

Izolációs gyakorlatok  

Gyakorlatok összekapcsolása, gyakorlatláncok  

Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel  

Gyakorlatvezetési módszerek  

A célgimnasztika értelmezése, alkalmazási területei 

 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       



 

  

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

27.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

28. Gimnasztika gyakorlat tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a 

gimnasztika mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai 

kivitelezése, az edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlat-

végrehajtás szakszerű irányítására 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 



 

  

28.3. Témakörök 

28.3.1. Szabadgyakorlatok  72 óra/72 óra 

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása bemutatás alapján  

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása szóban közlés alapján 

A bemutatott kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes 

szaknyelvi meghatározása 

Nyakgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Kar és vállgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Lábgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Törzsgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Összetett gyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok elemzése   

Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása  

Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása  

Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása  

Gyakorlatvezetési módszerek (bemutatás, bemutattatás, rövid szóban közlés, utasítás, 

kombinált módszerek, folyamatos, magyarázattal kiegészített), gyakorlása 

 

28.3.2. Eszközös gyakorlatok  72 óra/72 óra 

Kézisúlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása  

Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése, 

oktatása 

Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása 

Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása 

Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tornaterem 

 

28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

28.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   



 

  

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

28.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 



 

  

  



 

  

 

A 

12053-16 azonosító számú 

Fizioterápia I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12053-16 azonosító számú Fizioterápia I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

  

F
iz

io
te

rá
p
ia

 

F
iz

io
te

rá
p
ia

 I
. 

g
y
ak

o
rl

at
  

 

FELADATOK 

Hidro- és balneoterápia történek ismerete x   

Hidroterápiás kezeléseket végez x x 

- borogatásokat, pakolásokat, lemosásokat 

végez 
x x 

- fürdőkezeléseket végez (hideg-, meleg-, forró 

és váltott hőfokú fürdő 
x x 

- leöntéseket végez x x 

- zuhanykezeléseket végez (váltott hőfokú 

zuhanykezelések, víz alatti vízsugármasszázs, 

szájzuhany, örvényfürdő 

x x 

- szénsavas kezeléseket végez (szénsavas fürdő, 

szénsavgáz-kezelés, szénsavhó-kezelés) 
x x 

- súlyfürdőkezelést és trakciós kezelést végez x x 

- Kneipp kezelést végez x x 

Meleghatású kezeléseket végez x x 

- paraffinpakolást végez x x 

- hőlégkamra kezelést végez x x 

- gőzkamra kezelést végez x x 

- szaunakezelést (felöntést) végez x x 

Hideghatású kezeléseket végez x x 

- kryoterápiás kezelést végez kryogéllel x x 

Balneoterápiás kezeléseket végez x x 

- gyógyszeres fürdőkezelést végez (konyhasós, 

kénes, kamillás, csersavas, mustár és 

fenyőfürdő) 

x x 

- fürdőkúra kezelést végez x x 

- gyógyvizes ivókúrás végez x x 

- gyógyiszap kezeléseket és/vagy parafangó 

kezelést végez 
x x 

A szakma higiénés szabályait betartja x x 

A kezelést kizáró elváltozásokat ismeri és 

ennek alapján jár el 
x x 

A munkavédelmi, egészségvédelmi szabályokat 

megismeri és munkája során betartja, betartatja 
x x 

A betegbiztonság szabályait betartja, betartatja x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A hidroterápia története x   

Termálvíz, ásványvíz, gyógyvíz fogalma x   

A hidroterápia hatása x   

A vízhőmérséklet és biológiai hatása, a 

szervezet hőszabályozása 
x   

A hidroterápia fajtái, javallatai és 

ellenjavallatai 
x   



 

  

A hidroterápia körébe tartozó kezelések 

módszerei, javallatai (pakolások, borogatások, 

lemosások, ledörzsölések, leöntések, zuhanyok) 

x   

Kezelések különböző hőmérsékletű és 

kiterjedésű fürdőkkel (fél-, ülő-, felmelegedő-, 

váltott hőfokú-, hideg-forró-, túlmelegítő fürdő, 

hőlégkamra, gőzkamra, szauna fajtái, 

felöntések) 

x   

Súlyfürdő és trakciós kezelések x x 

Szénsavas fürdő, szénsavas gázfürdő 

(szénsavhó), szénsavgáz kezelés 
x x 

Mesterséges fürdőkezelések x   

Balneoterápia javallatai, ellenjavallatai x   

A gyógyvizek fizikai, kémiai és általános 

hatásai 
x   

A fürdőkezelés formái, higiénés körülményei x x 

Fürdőreakció, fürdőfáradság x   

Gyógyiszapkezelések javallatai, ellenjavallatai x   

Az iszapok tulajdonságai, fizikai, kémiai és 

biológiai hatásai 
x   

Az iszapkezelések formái, kivitelezése x x 

Ivókúrák javallatai és ellenjavallatai, 

gyógyvizes ivókúrák 
x   

Fürdőhelyek, gyógyhelyek Magyarországon x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Team-munkában tevékenykedik x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség x x 

Erős fizikum x x 

Terhelhetőség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Segítőkészség x x 

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

Figyelem megosztás x x 

 

 

  



 

  

 

29. Fizioterápia tantárgy 36 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

29.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a természeti energiákkal történő gyógyítást, a betegség 

megelőzését, a specifikus és tüneti kezeléseket (indikációkat-kontraindikációkat), képet 

adni a fizikai gyógymódok széleskörű alkalmazásáról. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

29.3. Témakörök 

29.3.1. Fizoterápiás módszerek 36 óra/… óra 

Termoterápia: 

Meleg és hideghatások 

Meleghatású kezelés 

Hőlégkamra  

Gőzkamra  

Szauna (felöntések, a szaunamester feladatai és a különféle szaunák ismertetése) 

Hideghatású kezelések (kryoterápia, kryogél) 

Rövid hűtés 

Hidroterápia 

A hidroterápia története (Hippokratész, Priessnitz, Kneipp stb. ) 

Élettani hatásai  

A hidroterápia fajtái, javallatai és ellenjavallatai (relatív) 

A víz használatának fizikai hatásai (hőmérséklet, felhajtóerő, hidrosztatikai nyomás, 

áramlás) 

Vízhőmérsékletek és biológiai hatásuk (különféle ingerek) 

Enyhe ingerek (indifferens fürdő, borogatás, lemosás, részpakolás, langyos fél fürdő) 

Közepes ingerek (langyos, meleg fürdő, nagyobb kiterjedésű pakolások) 

Erős ingerek (hideg fürdő, forró fürdő, váltott hőfokú fürdő, gőzkamra, hőlégkamra, 

szauna merülő fürdővel) 

Borogatások – pakolások  

Lemosások – leöntések  

Fürdőkezelések  

Kneipp kezelések 

Zuhanykezelések  

Skótzuhany (váltott hőfokú fürdő) 

Víz alatti vízsugár masszázs (átforgatásos, pótlásos, különféle kezelőfejek, hatásuk és 

a dozírozás ismerete) 

Szájfürdő (fogíny sugárfürdő) 

Örvényfürdő  

CO2 gázfürdő (mofetta), szénsavfürdő, szénsavhó (Veress féle ködkamra) kezelés  

Súlyfürdő (hungarikum!!) 

Dr. Moll Károly és Dr. Papp Károly súlyfürdő kezelései 

Balneokezelések: 

Fürdőtörténet – fürdőkultúrák 

Magyarország gyógyvizei, budapesti és fontosabb vidéki fürdők vizeinek összetétele, 

az emberi szervezetre gyakorolt hatása 

Termálvíz – ásványvíz – gyógyvíz fogalma – gyógyvízzé nyilvánítás - geotermikus 

grádiens  

Makro – mikroelemek  

Gyógyvizek hatásai  



 

  

Fürdőkezelések fajtái, fürdőreakció, fürdőfáradtság 

Indikációk, kontraindikációk  

Gyógyszeres fürdők (konyhasós, kénes, kamillás, csersavas, mustár és fenyőfürdő) 

Ivókúrák  

Gyógyiszapkezelések  

Iszapok fajtái, tulajdonságai 

Fizikai, kémiai, biológiai hatások 

Iszapkezelések (pakolás, mitigált és hidegiszap kezelés, vödöriszap, résziszap) 

kivitelezése  

Különleges iszapkezelések - parafangó 

Iszapkezelés javallata – ellenjavallata 

Hévízi gyógyiszapkezelések (hungarikum!!) 

Mechanokezelések: 

Száraz tractió, gerincnyújtó gravitációs pad (denevér ágy, Glisson trakció ismerete 

Betegségek indikációi és kontraindikációi kezelések során 

 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyógyfürdő, gyógykórház, gyógyszálló 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

29.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

 

 

 

 

 

 

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 



 

  

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
        

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

 

 

29.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

30. Fizioterápia I. gyakorlat  tantárgy 103 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A fizioterápia elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a 

hidro-, balneoterápiás kezeléseket. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

30.3. Témakörök 

30.3.1. Hidro- és termoterápiás kezelések 72 óra/… óra 

Hidroterápiás kezelések:  

Borogatások (hideg, meleg, felmelegedő {Prissnitz} 

Lemosások, pakolások (teljes test, háromnegyedes, fél valamint törzs {száraz, 

nedves}) 

Kneipp kezelések (taposó)A témakör részletes kifejtése 

Zuhany kezelések:  

Zuhany kalitka, skótzuhany (váltott hőfokú), szájzuhany, örvényfürdő 

Víz alatti vízsugármasszázs kezelés 

Fürdő kezelések:  

Részfürdő, félfürdő, ülőfürdő, hideg, váltott hőfokú, meleg és forró fürdő 

Termo kezelések:  

Gőzkamra, hőlégkamra, különféle szaunák és szauna felöntések 

Kryogéles kezelések 

 

30.3.2. Egyéb fizioterápiás kezelések 31 óra/… óra 

Balneoterápiás kezelések:  

Fürdőkúra kezelést végez (gyógyvizes gyógymedence és gyógyvizes kádfürdő 

kezelés)A témakör részletes kifejtése 



 

  

Szénsavgáz fürdő (mofetta), szénsavfürdő, szénsav hó (Kapuvár) 

Iszapkezelések: 

Gyógyiszap kezelések (pakolás, vödör, iszapkompressz, résziszap, mitigált és hideg 

iszap kezelések), parafangó kezelések 

Trakciós kezelések:  

Lyrás és kalodás súlyfürdő függesztések, egy-, két- és három pontos függesztések, 

előírásnak megfelelő helyre súlyok felhelyezése 

Száraz trakciós készülékek (Glissonos súlyhúzásos ágy) használata 

 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyógyfürdő, gyógykórház, gyógyszálló 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

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. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

30.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

 

A 

12055-16 azonosító számú 

Regeneráló balneoterápiás masszázs 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12055-16 azonosító számú Regeneráló balneoterápiás masszázs megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Svédmasszázst alkalmaz kezeléseknek (frissítő, 

relax) megfelelően 
x x 

A teljes test és az egyes testtájak 

masszírozásában a különleges masszázsfajtákat 

alkalmazza (pl. zuhany alatti, hammam, 

cellulit, méz, csokoládé, szárazkefe és víz alatti 

vízsugár masszázs) 

x x 

Aromaterápiás masszázst végez x x 

Munkája során, saját tevékenységében 

alkalmazza az emberi test felépítéséhez, 

működési folyamataihoz kapcsolódó ismereteit 

x x 

Közreműködik a team munkában   x 

Különleges frissítő (wellnes) 

masszázskezeléseket végez (hammam 

masszázs, cellulit masszázs fóliázással, méz és 

csokoládémasszázs, szárazkefe masszázs 

{törölköző}, aromamasszázs) 

x x 

Kiválasztja a kezeléshez megfelelő eszközt, 

vivőanyagot, berendezést, elhelyezi, 

pozicionálja a pacienst 

  x 

Aromaterápiás ismereteket alkalmaz x x 

Ismeri és felismeri a masszázs javallatait és 

ellenjavallatait 
x x 

Szakszerűen alkalmazza, kezelés után tisztítja, 

fertőtleníti a masszázshoz szükséges 

berendezéseket 

  x 

Betartja a higiénés szabályokat   x 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető 

működése érdekében a fogyasztóvédelmi 

előírásokat 

x x 

A munkavédelmi, egészségvédelmi szabályokat 

megismeri és munkája során betartja, betartatja 
x x 

A betegbiztonság szabályait betartja, betartatja x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A masszázs története, felosztása x   

Frissítő és a különleges masszázsfajták 

elmélete, gyakorlata 
x x 

A frissítő, illetve relaxáló masszázs célja x   

A masszázs helyi (bőr, kötőszövet, izomzat), 

általános és távolhatásai, szerepe a 

diagnosztikában  

x   

Különböző vivőanyagok 

hatásmechanizmusának ismerete 
x x 

Vivőanyagok használata x x 



 

  

A svédmasszázs alapfogásai, intermittálás, 

mellkasfelrázás és hatásmechanizmusuk 
x x 

Aromaterápia x x 

A masszázs előkészítése és technikai 

kivitelezése, kéz edzőgyakorlatai 
x x 

A masszázs javallatai és ellenjavallatai x x 

A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós 

fogyasztóvédelmi előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Masszőrpad, masszőrszék, kényelmi eszközök 

(hengerpárna, ékpárna, haspárna), 

masszázsanyagok használata 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség x x 

Önállóság x x 

Kézügyesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség x x 

Segítőkészség x x 

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

 

 

  



 

  

 

31. Masszázs tantárgy 36 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg a masszázs alapelveit, 

hatásmechanizmusát, fogásrendszerét, sajátítsák el annak elméleti alapjait. 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

31.3. Témakörök 

31.3.1. Svédmasszázs és egyéb masszázsfajták 36 óra/… óra 

Svédmasszázs: 

A masszázs története 

A masszázs fogalma, felosztása, célja és helye a komplex fizioterápiában 

A masszázs feltételei 

Masszázs általános szabályai  

A svéd masszázs élettani hatásai  

Klasszikus svéd masszázs fogásrendszere, a fogások sorrendje és hatásmechanizmusuk 

Közvetítő anyagok és hatásaik (talkum, szappan, krémek, olajok, méz, csokikrém, 

különféle aroma anyagok használata) 

Svédmasszázs fogásaival kivitelezett frissítő és relaxációs kezelések közötti 

különbségek 

Tájékozódás kezelés előtt, svéd masszázst megelőző vizsgálat 

Indikációk, kontraindikációk, javallatok-ellenjavallatok 

Kiegészítő masszázsfogások (intermittálás, mellkasfelrázás) 

Testtájak szerinti masszázskezelések 

Hygiénia: személyi (kézfertőtlenítés) és technikai (eszközfertőtlenítés) 

Aromaterápia 

Egyéb masszázsfajták:  

Önmasszázs 

Vibrációs masszázs (gépi) 

Száraz kefemasszázs (frottír törölköző) 

Víz alatti vízsugár masszázs  

Zuhanymasszázs 

 

 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

31.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

31.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   



 

  

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

 

 

31.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

32. Svédmasszázs gyakorlata  tantárgy 242 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók sajátítsák el annak gyakorlati alapjait. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

32.3. Témakörök 

32.3.1. A svédmasszázs fogásai 36 óra/… óra 

Simítások: kétkezes hosszanti, kétkezes haránt, váltott kezes hosszanti, körkörös, 

nyolcas, követőkezes nyolcas, nehezített kezes nyolcas 

Dörzsölések: vasaló, gyalu, tenyérgyökös, 3-4 ujjas, 1 ujjas 

Fésű, karom, fűrész 



 

  

Gyúrás: egykezes kiemelt (olló), kétkezes hosszanti kiemelt, félkörös gyúrás, 

redőtolás, redőtolás ellenállással, vongálás, plesselés, haránt, mángorlás, szitálás, 

felrázás 

Vibráció (rezegtetés): teljes tenyérrel, tenyérgyökkel, kisujjszéllel, 3. ujjal egy pontban 

Ütögetés: Paskolás, ujjbegyes, vágás, hanyintott öklözés 

 

32.3.2. Testtájak kezelése 144 óra/… óra 

Hát, nyak-vállöv, felső végtag, mellkas, lumbogluteális, alsó végtag 

 

32.3.3. Ön-, gépi és szárazkefe masszázs 62 óra/… óra 

Önmasszázs:  

A paciens saját magát kezeli bizonyos esetekben, pl. fejfájásnál homlok és halánték 

dörzsölése 

Végtagfájdalmak esetén az érintett végtag dörzsölése, esetleg izom felrázása, a nyak és 

trapéz izmok dörzsölése, kismértékű gyúrásai 

Gépi masszázs:  

A kezelő kezének kímélésével, vibrációs elven működő, kézi vezetésű gépi masszázs 

Szárazkefe masszázs:  

A kezelés kivitelezése vékonyszálú perlon kefével. Cél a bőr hiperémia kiváltása 

(helyettesíthető a kefe durvább frottír törölközővel) 

 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

masszázs-ágyas gyakorló terem 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   



 

  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
        

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

32.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

 

A 

10322-12 azonosító számú 

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10322-12 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított 

közösség vagy egyén egészséges 

személyiségfejlődésére 

x x   

Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és 

pszichológia elveit 
x x   

Az életkornak megfelelő oktatási módszereket 

választ 
x     

Észreveszi a tehetséget, és támogatja 

kibontakozását 
x x   

Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési 

lehetőségeket 
x x   

Az adott szituációnak megfelelő, hatékony 

kommunikációt folytat 
    x 

Eredményesen kezeli a csoportdinamikai 

folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat 
x x x 

Szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét kéri a tanítványoknál, klienseknél 

észlelt lelki eredetű nehézségek kezelésére 

  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak (személyiség, nevelés, 

szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 
x     

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei 
x     

A nevelés folyamata x     

Kompetenciák fejlesztése x x   

A nevelés lehetősége és szükségessége a sport 

és rekreációs szakmákban 
x     

A sportoktatás elmélete és módszertana x     

Életkorok pedagógiája x     

Tehetség – sporttehetség x x   

A személyiség pszichológiai értelmezése   x   

Személyiségjellemzők és lelki egészség az 

egyes életszakaszokban 
  x   

Gyakori viselkedési zavarok és pszichés 

problémák 
  x   

A megismerő tevékenység   x   

Cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó 

szabályozása 
  x   

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai 

és személyiségfejlesztő hatása. 
  x   

A társas interakciók folyamata és befolyásoló 

tényezői 
    x 

A kommunikáció szerepe és alapformái.     x 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban. 
      



 

  

Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés 
x x x 

Konfliktuskezelés x x x 

Szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 
x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x x x 

Olvasott szöveg megértése x x x 

Hallott szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x 

Türelmesség x x x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tolerancia x x x 

Irányítási készség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x 

Problémaelemezés, -feltárás x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

 

 

  



 

  

 

33. Pedagógia-sportpedagógia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

33.3. Témakörök 

33.3.1. Edzői szerepek 16 óra/16 óra 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

 

33.3.2. Oktatási és nevelési folyamat 20 óra/20 óra 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás)  

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, szinterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

33.3.3. Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői  12 óra/12 óra 

A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa  

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

33.3.4. Tehetség, tehetséggondozás 14 óra/14 óra 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés   

A sportágválasztás formái hazánkban 

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

33.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

33.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

33.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

  

 

 

34. Pszichológia-sportpszichológia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

34.3. Témakörök 

34.3.1. A személyiség jellemző jegyei  31 óra/31 óra 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

 

34.3.2. A sporttevékenység pszichológiai jellemzői  31 óra/31 óra 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 

 

 

34.3.3. Témakör 10 … óra/… óra 

A témakör részletes kifejtése 

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

34.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

34.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 



 

  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

34.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

35. Kommunikáció tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismertetése a kommunikáció különböző verbális és nonverbális eszközeivel, 

módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. Cél a kommunikáció alapfogalmainak, 

fajtáinak, rendszerének megismertetése, és a gyakorlati alkalmazásra való felkészítés. 

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

35.3. Témakörök 

35.3.1. Kommunikáció a sportban 31 óra/31 óra 



 

  

A kommunikáció szerepe és alapformái 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 

 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       



 

  

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

35.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

 

A 

10325-12 azonosító számú 

Szervezés és vállalkozás alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10325-12 azonosító számú Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Felméri és értékeli a működési területén zajló 

piaci viszonyokat 
x x x 

Szakmai tevékenységének megfelelő gazdasági 

formát választ és reálisan felméri a jelentkező 

közterheket 

  x   

Részt vesz társadalmi szervezet 

megalapításában és működtetésében 
x x x 

Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és 

pénzügyi szabályokat 
  x x 

A felelősségi és a kártérítési szabályok 

tudatában végzi tevékenységét 
  x x 

Közreműködik tevékenysége pénzügyi 

alapjainak megteremtésében, a szponzorok és 

mecénások megtalálásában, megtartásában 

x   x 

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és 

közreműködik a pályázatok elkészítésében 
x     

Részt vesz rendezvények, tanfolyamok 

szervezésében 
x     

Hatékonyan él az elektronikus 

információgyűjtés és ügyintézés lehetőségével 
x     

Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és 

adminisztratív feladatokat 
    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sport és a rekreációs piac általános jellemzői, 

keresleti, kínálati viszonyai  
x     

A sport és a rekreációs vállalkozások fő 

tevékenységi területei  
x x   

Vállalkozási formák, részvétel a sport és a 

rekreációs üzletben  
  x   

Non-profit szervezetek működése a sportban és 

rekreációban 
x     

Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai   x   

Szakmaspecifikus szerződések   x   

Felelősségi és kártérítési szabályok    x   

Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai     x 

A sport és a rekreáció anyagi forrásai     x 

Szponzorálás x     

Pályázatok x     

Sport és rekreációs rendezvények, események 

szervezési modellje 
x     

Tanfolyamszervezési feladatok x     

A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok      x 

A szakmai munkát kísérő adminisztrációs 

feladatok 
    x 



 

  

Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai 

munkában 
x     

Adatbanképítés és a szakmai vélemények 

megismerésének módszerei, szabályai 
x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x x 

Fogalmazás írásban x x x 

Elemi szintű számítógép használat  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kockázatvállalás x x x 

Megbízhatóság x x x 

Szervezőkészség x x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kezdeményezőkészség x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x x x 

Numerikus gondolkodás, matematikai készség     x 

Tervezés x x x 

 

 

  



 

  

 

36. Sportmenedzsment tantárgy 42 óra/42 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a 

leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában, 

sportversenyek megszervezésében és menedzselésében. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

36.3. Témakörök 

36.3.1. Szervezési-vezetési ismeretek  14 óra/14 óra 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése 

A sport szerkezete és felépítése hazai és nemzetközi viszonylatban 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere 

Az EU és a sport 

Olimpiai mozgalom 

 

36.3.2. Sportmarketing 14 óra/14 óra 

A sportmarketing elméleti alapjai 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggései 

Imázs, PR 

 

36.3.3. Eseményszervezés 14 óra/14 óra 

A sportesemények, sportrendezvények módszertana 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének módszertani kérdései 

Az eseményszervezés folyamata 

Az önkéntesség és a sport 

 

 

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.65. 
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       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

36.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

  

 

37. Vállalkozástan tantárgy 20 óra/20 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, a legfontosabb vállalati, vállalkozási ismeretek és az alapvető 

vállalkozói döntésekhez szükséges alapismeretek elsajátítása. A tantárgy átfogó 

ismereteket nyújt a vállalkozások alapításával, működtetésével, finanszírozásával, az üzleti 

tervezés folyamatával kapcsolatban. 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

37.3. Témakörök 

37.3.1. A vállalkozás formái 10 óra/10 óra 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

37.3.2. Jogi szabályozás 10 óra/10 óra 

A sport jogági és jogterületi vonatkozásai  

A sportszervezetekre, sportvállalkozásokra vonatkozó szabályozók 

Az állami szervezetrendszer és az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

Szerződések a sportban, sportszerződések 

Sportszervezetek a sportjog rendszerében 

Speciális munkajogi szabályok a sportban 

Felelősségi és kártérítési szabályok a sportban 

 

 

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 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 



 

  

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

 

 

37.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

38. Gazdálkodás-pénzügyi ismeretek tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

38.1. A tantárgy tanításának célja 

A tárgy a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. 

Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével 

értelmezhetőek a specifikus gazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok. Átláthatóvá 



 

  

teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait 

(marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és 

szerepével. A tanulók alapvető közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket 

szereznek, melyhez szorosan hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. 

Megismerkednek járulékfizetési kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti 

kérdésekkel. 

 

38.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

38.3. Témakörök 

38.3.1. A sport üzleti kérdései 15 óra/15 óra 

A témakör részletes kifejtése 

A sport üzletté válása 

A sport, mint piac 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

 

38.3.2. Pénzügyi alapok  16 óra/16 óra 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

38.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 



 

  

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

38.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

  

 

A 

10326-12 azonosító számú 

Sportági alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10326-12 azonosító számú Sportági alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Népszerűsíti sportágát a megfelelő 

helyszíneken és fórumokon 
x x 

Tudatos, előre megtervezett program alapján 

vezeti edzéseit 
  x 

Az aktuális körülményekhez igazodva, 

rugalmasan módosítja az edzéstervet 
  x 

A csapat (csoport) életkori sajátosságainak, és a 

tanítványok aktuális állapotának megfelelő 

edzésvezetési módszereket alkalmaz 

  x 

Megtanítja a sportági mozgásanyag 

alaptechnikáit 
  x 

A technikai elemeket az egyéni adottságok 

figyelembe vételével oktatja 
  x 

Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb 

szabályait 
x   

Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést 

és levezetését alkalmaz 
  x 

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a 

sportteljesítményben 

  x 

Fokozott figyelmet fordít a tanítványok 

speciális képességeinek és készségeinek 

fejlesztésére 

  x 

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi 

állapotát, és az eredményeket hasznosítja a 

további felkészítésben 

  x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati 

megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a 

további felkészítésben 

  x 

Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja 

képességei kibontakoztatását 
  x 

Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet 

fordít a balesetek és a sérülések megelőzésére, 

szükség esetén szakszerű elsősegélyben 

részesíti tanítványait 

  x 

Szükség esetén konzultál a munkáját segítő 

szakemberekkel (egészségügyi szakszemélyzet, 

szakedző kollégák stb.) 

  x 

Gyermekcsoportok esetén folyamatos 

kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel 
  x 

Közreműködik a kedvező csapat (csoport) 

légkör megteremtésében 
  x 

Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan 

fejleszti szakmai tudását 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Sportági profil, a sportág kialakulása, 

nemzetközi és hazai története  
x   



 

  

A sportág szakemberei, a sportoktató sportági 

kompetenciái 
x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport jellemzői  
x   

Sportágspecifikus bemelegítés és levezetés    x 

Sportági alaptechnikák bemutatása    x 

Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana   x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportági felkészítésének tervezése 
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportágspecifikus 

képességfejlesztése  

  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzésvezetési sajátosságai, 

módszerei 

  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és 

értékelése 

    

A sportág versenyrendszere x   

A sportág verseny-, illetve játékszabályai  x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyzése 
x x 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás  x x 

A sportágra jellemző sérülések megelőzése és 

felismerése  
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Eszközhasználati készség   x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Terhelhetőség    x 

Kitartás   x 

Türelmesség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség    x 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Módszeres munkavégzés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x 

 

 

 

39. Sportági alapok tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

39.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott 

sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, illetve játékszabályairól. A tantárgy 



 

  

elsajátítása után a tanulók képesek legyen sportágukban a tehetség felismerésére, valamint 

gondozására. 

 

39.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

39.3. Témakörök 

39.3.1. A sportág története és versenyrendszere  15 óra/15 óra 

A sportág kialakulása, hazai története 

A sportág nemzetközi története 

A sportág kiemelkedő alakjai 

Sportági kompetenciák, célcsoport 

A sportág versenyrendszere 

A sportág verseny-, illetve játékszabályai 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás 

 

39.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

39.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 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       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

39.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

40. Sportági alapok gyakorlat tantárgy 295 óra/295 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

40.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan sportágspecifikus ismeretek nyújtása, jártasságok, képességek, készségek és 

attitűdök kialakítása, melyek segítségével a tanuló alkalmassá válik: 

- a választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen 

oktatni  

- edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által 

összeállított edzésterveket levezetni 

- az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 

- kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani 

- sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni 

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni  

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest  

- a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni. 

 

40.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

40.3. Témakörök 

40.3.1. Sportágspecifikus gimnasztika és képességfejlesztés 93 óra/93 óra 

Sportágspecifikus bemelegítés 

Sportágspecifikus levezetés 

Sportágspecifikus ízületi mozgékonyság-fejlesztés, nyújtás, stretching 

Speciális sportági kondicionális képességfejlesztés 

Speciális sportági koordinációs képességfejlesztés 



 

  

 

40.3.2. Sportági technika 202 óra/202 óra 

A sportág technikai elemeinek bemutatása 

A sportág technikai elemeinek oktatásmódszertana 

A hibajavítás módszertana, eszközei 

Sportági felkészítés, valamint edzésvezetés és módszertana 

A sportágra jellemző ártalmak, illetve sérülések megelőzése, felismerése 

 

40.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A sportág sajátosságának és igényének megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

40.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása     x   

4.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 



 

  

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

40.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

 

A 

10327-12 azonosító számú 

Sportedzői szakismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10327-12 azonosító számú Sportedzői szakismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

A sportfelkészülés szakaszának megfelelő 

edzésterveket készít 
x x 

Új sportági mozgáselemeket tanít, tökéletesíti 

tanítványai mozgástechnikáját 
  x 

A célcsoport sajátosságainak megfelelő 

képességfejlesztési és edzésvezetési 

módszereket alkalmaz 

x x 

Az edzéstervben meghatározottak szerint 

ellenőrzi tanítványai fejlődését, a kapott 

eredményeket értékeli 

  x 

Az életkori és az egyéni sajátosságok 

figyelembevételével felkészíti sportolóit a 

versenyre (mérkőzésre) 

x x 

Hozzásegíti tanítványait a versenyen 

(mérkőzésen) való sikeres szerepléshez, ellátja 

a verseny előtti, alatti és utáni edzői feladatokat  

  x 

Az edzésen, illetve a versenyen (mérkőzésen) 

észleli a technikai és taktikai hibákat, 

útmutatást ad azok kijavítására  

  x 

Elemzi a versenyről, (mérkőzésről) készült 

statisztikákat, felvételeket, a tapasztaltakat 

felhasználja további munkájában  

x x 

Hatékonyan használja a sportteljesítmény 

fokozásának megengedett eszközeit 
x x 

Betartja és betartatja a doppingellenes 

tevékenység szabályait  
x x 

Közreműködik a kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyeinek megszervezésében és 

lebonyolításában  

x x 

Erősíti a csapatkohéziót, kezeli a felmerülő 

konfliktusokat, hozzájárul a jó közösségi légkör 

megteremtéséhez 

  x 

Edzőtáborokat szervez, összeállítja és 

megvalósítja az edzőtáborok szakmai 

programját 

x x 

Hozzájárul a sportolók egészséges 

életmódjának, egészséges táplálkozásának 

megvalósulásához 

x x 

Pedagógiai és pszichológiai módszerek 

alkalmazásával támogatja a sikeres versenyzői 

személyiségjegyek kialakulását  

x x 

Kompetenciahatárain belül értelmezi és 

hasznosítja a sportorvosi, illetve terhelésélettani 

vizsgálatok eredményeit 

x x 

Feltárja a teljesítmény-visszaesés okait, és 

közreműködik azok megszüntetésében 
x x 



 

  

Megelőzi a terheléses rosszullétek kialakulását, 

bekövetkezésük esetén ellátja a szükséges 

teendőket 

x x 

Együttműködik a sportolók felkészítésében 

érintett egyéb szakemberekkel (sportorvos, 

pszichológus, sportmenedzser stb.) 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sportfelkészülés szakaszai x   

A sportedző sportági kompetenciái x   

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport jellemzői  
x   

A sportági mozgástechnika elmélyítése, 

tökéletesítése, a technikai elemek gazdagítása 
x x 

Sportági taktika és stratégia   x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportági felkészítésének tervezése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportágspecifikus 

képességfejlesztése  

x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzésvezetési sajátosságai, 

módszerei  

x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és 

értékelése 

x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyzése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyeinek szervezése és 

lebonyolítása 

x x 

Az edzőtáborozás  x   

A sportági teljesítményt befolyásoló módszerek 

és körülmények  
x x 

A doppingellenes tevékenység szabályai  x   

A hazai és nemzetközi sportági szakszövetség 

működése 
x   

A kiválasztás és beválás sportágspecifikus 

kérdései  
x x 

Az utánpótlásnevelés rendszere hazánkban  x   

A sportoló táplálkozása, életmódja x x 

A sportoló személyiségének megismerése, a 

hatékony edző-tanítvány viszony pszichológiai, 

pedagógiai alapjai 

x   

A sikeres edző személyisége x x 

Csapatépítés, a csapatkohézió erősítése x x 

Sportorvosi és egyéb terhelésélettani 

vizsgálatok eredményeinek felhasználása az 

edzői munkában 

x x 

Edzés közben előforduló nem sérüléses eredetű 

rosszullétek, és azok első ellátása 
x x 

A letörés okai, formái, megelőzése, kezelése, a 

túlerőltetetés és a túledzés 
x x 

Team-munka a sportolók felkészítésében x x 

Szponzorálás a sportágban x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 



 

  

Motoros készség   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Stressztűrőképesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Eredményorientáltság x x 

Ellenőrzés x x 

 

 

  



 

  

 

41. Sportági szakismeretek tantárgy 23 óra/23 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

41.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott 

sportáguk szervezetrendszeréről, továbbá a különböző tudományterületek 

sportágspecifikus vonatkozásairól. 

 

41.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

41.3. Témakörök 

41.3.1. Sportágspecifikus edzéstervezés 23 óra/23 óra 

A sportág célcsoportjának jellemzői 

  A sportág szabadidősport területet érintő vonatkozásai 

  A sportág versenysport területet érintő vonatkozásai 

A sportág hazai és nemzetközi szervezetei 

A sportág szervezeteinek egymáshoz való viszonya 

A sportág utánpótlásnevelési rendszere 

A sportági felkészítés tervezése 

Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei, eszközei 

Sportágspecifikus élettani, egészségtani vonatkozások 

Sportágspecifikus pszichológiai vonatkozások 

Sportágspecifikuss pedagógiai vonatkozások 

Sportágspecifikus edzéselméleti vonatkozások 

 

 

41.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

41.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 



 

  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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 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       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

41.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

42. Sportági szakismeretek gyakorlat tantárgy 303 óra/303 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

42.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan sportágspecifikus ismeretek nyújtása, jártasságok, képességek, készségek és 

attitűdök kialakítása, melyek segítségével a tanuló alkalmassá válik: 

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen 

oktatni 

- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 

- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni 

- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai 

sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani 

- a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni 

- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni 



 

  

- különböző ciklusú edzésterveket készíteni 

- a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani  

- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni 

- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing 

feladatokat ellátni 

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni 

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest 

- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani 

- más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni. 

 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

42.3. Témakörök 

42.3.1. Sportági taktika 15 óra/15 óra 

Sportági taktika 

Stratégia 

 

42.3.2. Versenyzés, teljesítményfokozás 80 óra/80 óra 

Terhelésélettani vizsgálatok a sportágban 

Edzettségi állapot ellenőrzése, értékelése 

Edzőtábor szervezése, lebonyolítása 

Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei 

Kiválasztás a sportágban 

Versenyszervezés a sportágban 

 

42.3.3. Sportágspecifikus edzésvezetés 188 óra/188 óra 

Sportági edzésvezetési módszerek 

Edzéstervezési módszerek, eszközök a sportágban 

 

42.3.4. Edzői szerep a gyakorlatban 20 óra/20 óra 

Az edző, mint példakép saját sportágában 

Motiváció a gyakorlatban 

Csapatépítés, csapatkohézió a sportolók körében 

Szponzorok toborzásában való részvétel a gyakorlatban 

 

 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A sportág sajátosságának és igényének megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     



 

  

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

42.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

42.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

Szakmai idegen nyelv  5/13 évfolyamon az óraszám: 96 óra 

  1/13-2/14. évfolyamon: 103 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 

 

Cél, hogy a rendelkezésre álló tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. A tanuló képes legyen a sportolással 
kapcsolatos kifejezéseket, szókapcsolatokat használni idegen nyelven. További 
követelmény PPT prezentációk készítése egy adott sportág témájában. A tanuló tudjon 
idegen nyelven kommunikálni sporteseményekről, rendezvényekről. A tanuló tudja 
értelmezni idegen nyelven a sportban használatos szakmai iratokat (nevezési lapokat), értse 
a szakkifejezéseket és képes legyen azokat rendeltetésszerűen kitölteni. Elvárható a 
tanulótól, hogy tisztában legyen sportesemények szervezésével idegen nyelven ismerve a 
szakkifejezéseket. Tudja megnevezni idegen nyelven a főbb testrészeket és azokkal 
kapcsolatos szervi problémákat.   

 

 3.3.1.  Nyelvtani rendszerezés 1  
 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas 
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést. 

 

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az 
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2  
 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete 
alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő 



 

  

lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás 
adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén 
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett 
kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 
munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások 
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott 
kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a 
munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés  

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi  alapszókincshez  kapcsolódó  ismereteit.  E  szókincset  alapul véve 

valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen 
 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, 
 

kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott 

idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg. 

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás, 

- étkezés 
 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs  

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 



 

  

 

 

 
 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadagokat tartalmazó 
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák. 

 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 
 

       Tanulói tevékenység   

       szervezési kerete   

 
Sor- 
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felszerelések 
          

             

              

 

1. 

 

 Információ feldolgozó  

        

          

   

tevékenységek 
         

             

1.1.   Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x       

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal vezetett  

x 
      

  

feldolgozása 
       

            

1.3. 
  Hallott szöveg feldolgozása      

x 
  

  

jegyzeteléssel 
       

            

1.4. 
  Hallott szöveg feladattal vezetett  

x 
   

x 
  

  

feldolgozása 
      

            

1.5.   Információk önálló rendszerezése  x       

1.6. 
  Információk feladattal vezetett  

x 
      

  

rendszerezése 
       

            



 

  

 

2. 

  

Ismeretalkalmazási gyakorló  

        

           

           

   

tevékenységek, feladatok 
         

             

2.1.   Levélírás  x       
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2.2. 
  Válaszolás írásban mondatszintű  

x 
    

  

kérdésekre 
     

         

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni  

x 
    

  

felkészüléssel 
     

         

3.   Komplex információk körében       

3.1.   Elemzés készítése tapasztalatokról     x  

          

4.   Csoportos munkaformák körében       

          

4.1. 
  Feladattal vezetett kiscsoportos     

x 
 

  

szövegfeldolgozás 
     

         

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
    

  

mozaikfeladattal 
     

         

4.3.   Csoportos helyzetgyakorlat     x  

 

3.3.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

Alkalmazandó eszközök 
Sorszám szervezeti kerete 

módszer neve és felszerelések  

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. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

x 
   

feladatmegoldás 
   

     

 

  



 

  

 



 

  

Szakmai idegen nyelv  5/13 évfolyamon az óraszám: 96 óra 

  1/13-2/14. évfolyamon: 103 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 

 

Cél, hogy a rendelkezésre álló tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. A tanuló képes legyen a sportolással 
kapcsolatos kifejezéseket, szókapcsolatokat használni idegen nyelven. További 
követelmény PPT prezentációk készítése egy adott sportág témájában. A tanuló tudjon 
idegen nyelven kommunikálni sporteseményekről, rendezvényekről. A tanuló tudja 
értelmezni idegen nyelven a sportban használatos szakmai iratokat (nevezési lapokat), értse 
a szakkifejezéseket és képes legyen azokat rendeltetésszerűen kitölteni. Elvárható a 
tanulótól, hogy tisztában legyen sportesemények szervezésével idegen nyelven ismerve a 
szakkifejezéseket. Tudja megnevezni idegen nyelven a főbb testrészeket és azokkal 
kapcsolatos szervi problémákat.   

 

 3.3.1.  Nyelvtani rendszerezés 1  
 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas 
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést. 

 

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 
feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az 
igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2  
 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 
feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 
szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 
nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 
vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete 
alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő 



 

  

lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven 
feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás 
adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén 
alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett 
kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 
munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások 
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott 
kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a 
munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés  

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi  alapszókincshez  kapcsolódó  ismereteit.  E  szókincset  alapul véve 

valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen 
 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, 
 

kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott 

idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz 

alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 
 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg. 

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás, 

- étkezés 
 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 
képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 
szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs  

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 



 

  

 

 

 
 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadagokat tartalmazó 
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák. 

 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 
 

       Tanulói tevékenység   

       szervezési kerete   

 
Sor- 
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felszerelések 
          

             

              

 

1. 

 

 Információ feldolgozó  

        

          

   

tevékenységek 
         

             

1.1.   Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x       

1.2. 
  Olvasott szöveg feladattal vezetett  

x 
      

  

feldolgozása 
       

            

1.3. 
  Hallott szöveg feldolgozása      

x 
  

  

jegyzeteléssel 
       

            

1.4. 
  Hallott szöveg feladattal vezetett  

x 
   

x 
  

  

feldolgozása 
      

            

1.5.   Információk önálló rendszerezése  x       

1.6. 
  Információk feladattal vezetett  

x 
      

  

rendszerezése 
       

            



 

  

 

2. 

  

Ismeretalkalmazási gyakorló  

        

           

           

   

tevékenységek, feladatok 
         

             

2.1.   Levélírás  x       
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2.2. 
  Válaszolás írásban mondatszintű  

x 
    

  

kérdésekre 
     

         

2.3. 
  Szöveges előadás egyéni  

x 
    

  

felkészüléssel 
     

         

3.   Komplex információk körében       

3.1.   Elemzés készítése tapasztalatokról     x  

          

4.   Csoportos munkaformák körében       

          

4.1. 
  Feladattal vezetett kiscsoportos     

x 
 

  

szövegfeldolgozás 
     

         

4.2. 
  Információk rendszerezése  

x 
    

  

mozaikfeladattal 
     

         

4.3.   Csoportos helyzetgyakorlat     x  

 

3.3.6. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

 

Alkalmazott oktatási 

A tanulói tevékenység 

Alkalmazandó eszközök 
Sorszám szervezeti kerete 

módszer neve és felszerelések  

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. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

x 
   

feladatmegoldás 
   

     

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 



 

  

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Motoros képességfejlesztés:  

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése.  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.) 

 Motoros képességfejlesztés:  

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése.  



 

  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

 

  



 

  

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXXVII. SPORT 

ágazathoz tartozó 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

a 2016/2017. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 813 02  számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02 

Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII . Sport 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 



 

  

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

  



 

  

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK: 

 

Svédmasszás – 74 óra (a központi kerettanterv tartalmazza) 

Projekttevékenység – 98 óra 

Egészségügyi ismeretek – 62 óra 



 

  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 6 6 

140 

1 9 

140 

6 4 13,5 19,5 20 14 

160 

15,5 18,5 

Összesen 11,0 12 10 10 34,0 34,0 34,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10323-12 

Egészségügy és elsősegély  

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
4         +1              4      +1   

Egészségtan     2                   2         

Terhelésélettan     2            +1       2         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
            3             3       

Funkcionális anatómia                 2       2         

12051-16 Masszázs elméleti 

alapjai I.  
Klinikumi alapismeretek                 2                 

10324-12 

Edzéselmélet és gimnasztika 

Edzéselmélet  2   1           1       4      +0,5   

Edzésprogramok 

gyakorlat  
  2   2     1     1       6       

Gimnasztika 1      +1         1       2+1     +0,5    

Gimnasztika gyakorlat    2   1     1             4+1       

12053-16Fizioterápia I.  
Fizioterápia           1                       

Fiziotrápia I.              2     1               



 

  

12055-16 Regeneráló 

balneoterápiás masszázs  

Masszázs     1                             

Svédmasszázs gyakorlat        3     2     2               

10322-12 

Pedagógiai, pszichológiai és 

kommunikációs alapok  

Pedagógia-sportpedagógia                     2         2   

Pszichológia-

sportpszichológia 
                    2         2   

Kommunikáció                     1         1   

10325-12 

Szervezés és vállalkozás 

alapjai  

Sportmenedzsment                     1,5         1,5   

Vállalkozástan                      0,5         0,5   

Gazdálkodás-pénzügyi 

ismeretek 
                    1         1   

10326-12 

Sportági alapok  

Sportági alapok                     0,5         0,5   

Sportági alapok gyakorlat                        9,5         9,5 

10327-12 

Sportedzői szakismeretek  

Sportági szakismeretek                      0,5         0,5   

Sportági szakismeretek 

gyakorlat  
                      10         10 

 Egészségügyi ismeretek         +2         

 Projekttevékenység       +1   +2         

 Idegen nyelv           +3  +3   +2  

 

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

 

  



 

  



 

 

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

 

 

43. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

43.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

43.3. Témakörök 

43.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

43.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

43.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 



 

 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

43.3.4. Munkanélküliség 3 óra/3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

43.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

43.5.1. 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. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

43.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

43.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
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o
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 I

. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 

  



 

 

 

44. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

44.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

44.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

44.3. Témakörök 

44.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

44.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 



 

 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

44.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

44.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

44.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 



 

 

44.5. 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. 

 

 

44.5.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

44.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       



 

 

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

44.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

A 

10323-12 azonosító számú 

Egészségügy és elsősegély 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10323-12. azonosító számú Egészségügy és elsősegélynyújtás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

x   x   x 

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás kérdésében 
  x       

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

  x       

Meggyőződéssel érvel a rendszeres testedzés és 

sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása 

mellett az ép és a fogyatékossággal élő 

emberek számára egyaránt  

  x x     

A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet 

fordít a sportsérülések és az edzésártalmak 

megelőzésére 

  x       

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

  x       

Szakszerű elsősegélyt nyújt       x   

Indokolt esetben egészségügyi szakemberek 

(sportorvos, gyógytornász, stb.) segítségét kéri 

az edzésártalmak kivédéséhez, kezeléséhez, 

illetve a sérülések ellátásához 

  x   x   

Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

    x     

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
    x     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai 

terhelést alkalmaz 
    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése x x x x x 

A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az edzés 

hatása a keringési rendszerre 
x   x     

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x   x     

A szabályozó szervrendszer, az edzés hatása a 

szabályozó rendszerre 
x   x     

A kiválasztás szervrendszere x         



 

 

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, anyag- és 

energiaforgalom 
x x       

Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás    x       

Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x       

Az edzés és az energiaforgalom     x     

A fogyatékosság típusai    x       

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x       

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
  x       

Sportsérülések, elsősegélynyújtás       x   

A krónikus betegek testedzése, sportolása      x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
    x     

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani 

háttere 
    x     

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai 
    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség   x x x   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x   x  x x  x  

Felelősségtudat x   x  x x  x  

Döntésképesség x   x  x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség   x       

Meggyőzőkészség   x x     

Kapcsolatteremtő készség   x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  

Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  

 

 

  



 

 

 

45. Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 180 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

45.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, több későbbi képzési egységhez szolgáltat alapismereteket. 

45.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

45.3. Témakörök 

45.3.1. Szervek, szervrendszerek  90 óra/87 óra 

Az emberi szervezet felépítése 

A mozgató szervrendszer 

A szív és a keringési rendszer 

A légzés szervrendszere 

A szabályozó szervrendszer 

A kiválasztás szervrendszere 

Az emésztőrendszer 

Az idegrendszer 

 

45.3.2. Szervrendszerek működése 90 óra/88 óra 

A mozgató szervrendszer működése 

A szív és a keringési rendszer működése 

A légzés szervrendszere működése 

A szabályozó szervrendszer működése 

A kiválasztás szervrendszere működése 

Az emésztőrendszer működése 

Az idegrendszer működése 

 

 

45.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

45.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

45.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

45.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

45.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

46. Egészségtan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

46.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat, melyek 

segítik őket az egészség védelmében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismerése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzet kialakulása és az a tény, hogy az egészség megőrzése nagyban függ az 

egyén választásaitól és kapcsolatainak minőségétől. 

 

46.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 



 

 

46.3. Témakörök 

46.3.1. Sport és az életmód 36 óra/36 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

A testedzés, sport, egészségmegőrzés kapcsolata 

A sport és a környezetvédelem összefüggései 

A sport, mint a minőségi élet összetevője 

Fitness-wellness alapismeretei 

A sportrekreáció egészségtani vonatkozásai 

A sport szerepe a stresszoldásban 

 

46.3.2. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 18 óra/18 óra 

Sportártalmak típusai 

Sportsérülések típusai 

A sportártalmak, sportsérülések megelőzésének módszerei 

Rehabilitáció a sportban 

 

46.3.3. Táplálkozás 18 óra/18 óra 

Egészséges táplálkozás 

A folyadékpótlás fontossága 

Testösszetétel, testalkat 

Elhízás és testsúlyszabályozás 

Az edzés és az energiaforgalom 

 

 

46.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

46.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

46.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

 

 

46.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 



 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

46.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

47. Terhelésélettan tantárgy 103 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

47.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a hallgatókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák, egy emberi 

szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a 

szervezetre. Felkészíteni a hallgatókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek 

alkalmazására. 

 

47.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

47.3. Témakörök 

47.3.1. Terhelés hatása a szervrendszerekre 48 óra/36 óra 

Az edzés hatása a mozgató szervrendszerre 

Az edzés hatása a szív és a keringési rendszerre 

Az edzés hatása a légzés szervrendszerére 

Az edzés hatása a szabályozó szervrendszerre 

Az edzés hatása a kiválasztás szervrendszerére 

Az edzés hatása az emésztőrendszerre 

Az edzés hatása az idegrendszerre 

 



 

 

47.3.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok 28 óra/18 óra 

A fogyatékosság típusai, ismérvek 

A fogyatékos emberek sportoltatása 

Krónikus betegek testedzése, sportolása 

A terhesség alatti sportolás sajátosságai 

A különböző életkorok biológiai - terhelésélettani sajátosságai 

 

47.3.3. Teljesítményfokozás 27 óra/18 óra 

A teljesítményfokozás elvei 

A teljesítményfokozás módszerei és eszközei 

A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei 

A teljesítményfokozás tiltott módszerei, eszközei (dopping) 

Az antidopping program fontosabb elemei 

Fair play 

 

 

47.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

47.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

47.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

47.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   



 

 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

47.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

48. Elsősegélynyújtás gyakorlat  tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

48.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb általános 

és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat 

biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy 

a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

48.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

48.3. Témakörök 

48.3.1. Témakör 1 108 óra/108 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

A sérült vizsgálata 

Csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

Néhány jellegzetes sérülés és ellátása (pl. agyrázkódás, orrvérzés stb.) 

Az eszméletlenség veszélyei, az eszméletlen sportoló ellátása 

Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

A lélegeztetés 

A mellkaskompresszió, a mellkasnyomás 

Az újraélesztés 

Vizsgálati protokoll rosszullét esetén 

A sebek fajtái 

Vérzések típusai és ellátásuk 

Sokk és az ellátása 

Vízből mentés 

 

 

48.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 



 

 

48.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

48.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

48.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
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   

 

 

 



 

 

48.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

49. Funkcionális anatómia tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

49.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató megismerje az emberi test anatómiáját és 

működését fizikai aktivitás, sporttevékenység végzése közben, komplex megközelítésben. 

Magába foglalja a mozgástani alapismereteket, a mozgásrendszer funkcionális 

vizsgálatának és a mozgások funkcionális elemzésének ismeretköreit. 

 

49.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

49.3. Témakörök 

49.3.1. A mozgás szervrendszere 31 óra/36óra 

A mozgás szervrendszerének passzív részének általános jellemzői (csontvázrendszer) 

A csontok feladata, alkotói 

A csontok fejődése, csontosodás 

A csontok járulékos részei 

A csontok összeköttetései 

A mozgás szervrendszerének aktív részének általános jellemzői  

(izomrendszer) 

Az izomrendszer felosztása 

Az izmok működése 

Az izmok segítő szervei 

Izomélettani ismeretek 

Az izomműködés energiafolyamatai 

 

49.3.2. A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 31 óra/36 óra 

A mozgásszabályozás anatómiai szerveződése 

A különböző edzésfajták hatása a mozgató szervrendszerre 

A motoros fejlődés 

A komplex mozgások tanulása és rögzülése 

A mozgás és erőkifejtés 

A terhelésélettani vizsgálatok típusai, szerepe 

 

 

49.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

49.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 



 

 

 

 

 

49.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

49.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

49.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

 

A 

10324-12 azonosító számú 

Edzéselmélet és gimnasztika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10324-12 azonosító számú Edzéselmélet és gimnasztika. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

 Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak 

megfelelően összeállítja az edzésprogramot, 

illetve a gyakorlatanyagot 

x       

 A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) 

állapotának megfelelően meghatározza a 

terhelési tényezőket 

x   x   

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok (foglalkozásrészek) jelentőségét 

és szerepét a távlati célok elérésében  

x       

A korszerű edzéselvek és –módszerek 

figyelembevételével célirányosan fejleszti a 

foglalkozásokon résztvevők motoros 

képességeit 

x x   x 

Munkája során figyelembe veszi a 

fejleszthetőség szenzitív időszakait, 

ugyanakkor törekszik a képességek harmonikus 

fejlesztésére is 

x x   x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek 

(foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, 

a tapasztalatokat hasznosítja további munkája 

során 

x       

Szakszerűen és hatékonyan irányítja a 

gyakorlatok végrehajtását 
  x   x 

Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, 

szakszerű bemelegítést és levezetést alkalmaz 
  x x x 

A mozgások tanítása során felhasználja a 

sportoktatás általános elveit és módszereit 
x       

Változatos formában használja a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlatrendszerét 
x x x x 

A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi   x x x 

Meghatározza az adott motoros képesség 

fejlesztését célzó gyakorlatokat 
x x x x 

Pontosan és közérthetően használja a 

szaknyelvet 
x   x   

Szükség esetén rajzírást alkalmaz     x   

A körülmények együttes mérlegelését követően 

kiválasztja a megfelelő gyakorlatvezetési 

módszert 

      x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, 

teljesítőkészség 
x       

Edzésterhelés, elfáradás  x x     



 

 

Az alkalmazkodás x       

Edzéseszközök és a terhelés összetevői x x x   

Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek x       

Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük 

elmélete 
x   x   

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének 

elmélete 
x   x   

Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet x   x   

Mozgástanulás, mozgástanítás x x     

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív 

időszakai 
x       

A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere     x x 

A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok 

ábrázolása 
    x x 

Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és 

kombinálás 
    x x 

Gyakorlatelemzés, izomtérkép     x   

Az általános bemelegítés és levezetés   x   x 

Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika 

mozgásanyagával 
  x x x 

Gyakorlatvezetési módszerek       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség x   x   

Szakmai nyelv használata x   x x 

Motoros készség   x   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x x x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság   x   x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség   x   x 

Közérthetőség   x   x 

Motiváló készség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   x   x 

 

 

  



 

 

 

50. Edzéselmélet  tantárgy 139 óra/159 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

50.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzéselmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók átfogó és rendszerezett 

ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés 

hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, 

továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit. Ismertesse meg a tanulókkal a motoros 

képességek fajtáit és jellemzőit, továbbá közvetítse mindazokat az ismereteket, amelyek a 

hatékony edzéstervezési és edzésvezetési folyamatok előfeltételeit jelentik. 

 

50.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

50.3. Témakörök 

50.3.1. Edzéselméleti alapok 72 óra/85 óra 

Testkultúra, mozgás, fizikai aktivitás  

Sport, fitness, rekreáció  

Edzés, edzésrendszer 

Edzésmódszerek  

Edzéstípusok, edzéscélok  

Edzéseszközök 

Az edzés szerkezete 

Teljesítmény: teljesítőképesség, teljesítőkészség 

Stressz-elmélet és edzésterhelés 

Külső és belső terhelés  

A terhelés összetevői: intenzitás, ingersűrűség, gyakoriság, terjedelem, időtartam, 

bonyolultság 

Az elfáradás 

Az elfáradás szakaszai, típusai   

Elfáradási tünetek  

A terhelés optimalizálása 

Alkalmazkodás 

Homeosztázis, túlkompenzáció 

Edzettség, fittség 

 

50.3.2. Motoros képességek 36 óra/39 óra 

A kondicionális képesség fogalma  

Az erő és fajtái  

Az állóképesség és fajtái  

Pulzustan 

A gyorsaság és fajtái  

Ízületi mozgékonyság, lazaság, hajlékonyság  

Képességek komplexitása 

Az intenzitás és a kondicionális képességek fejlesztésének összefüggései  

A koordináció fogalma 



 

 

Kinesztézis (mozgásérzékelés) 

Egyensúlyozási képesség   

Ritmusérzék (ritmusképesség) 

Reagálási képesség  

Téri tájékozódási képesség 

Összekapcsolódási képesség  

Differenciáló képesség  

Az ügyesség, mint a képességek komplex manifesztációja 

 

50.3.3. Edzésmódszertan 31 óra/35 óra 

Edzéselvek  

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai  

Az edzettségi állapot összetettsége, mérhetősége 

Az izomerő felmérését szolgáló eljárások  

Az izomerő fejlesztésének módszertana 

Testalkatok, testösszetétel és a testformálás lehetőségei 

Az állóképesség felmérését szolgáló eljárások  

Az állóképesség fejlesztésének módszertana 

A gyorsaság felmérését szolgáló eljárások  

A gyorsaság fejlesztésének módszertana  

Az ízületi mozgékonyság felmérését szolgáló eljárások  

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana 

Mozgásszerkezet  

Szabályzó és vezérlő rendszerek 

Zárt és nyílt képességek 

Mozgásügyesség, mozgáskészség 

A motoros mozgástanulás fázisai 

Mozgástanítás alapvető módszertani elvei 

A terhelés ellenőrzése, az edzés szabályozása 

A rekreációs edzéstervezés sajátosságai 

A teljesítményértékelés lehetőségei 

Edzésdokumentáció 

Forma, sportforma 

A sportformát befolyásoló tényezők 

Formaidőzítés 

Túlterhelés 

A túledzettség okai és tünetei  

A biztonságos testedzés irányelvei 

Gerinc és ízületvédelem 

Kiválasztás a sportban   

 

 

50.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

50.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 



 

 

50.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

50.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

50.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

51. Edzésprogramok gyakorlat tantárgy 211 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

51.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzésprogramok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, 

életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, 

vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a 

tanulók – a megadott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

51.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

51.3. Témakörök 

51.3.1. Edzéslátogatás 144 óra/146 óra 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása    

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor) 

Versenyek látogatása (sportedző) 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

51.3.2. Motoros képességfejlesztés 67 óra/70 óra 

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés   

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok  

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok  

Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok  

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

 A reagálás gyorsaságának fejlesztése   

 A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése   

 Gyorsulási képesség fejlesztése 

 Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

 Gyorsasági állóképesség fejlesztése 

 Rövid távú állóképesség fejlesztése 

 Közép távú állóképesség fejlesztése 

 Hosszú távú állóképesség fejlesztése 

 Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel 

 Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel  

 Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel 

 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással  

 Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése  

 A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése  

 Az egyensúlyozási képesség fejlesztése  

 A ritmusérzék fejlesztése  

 A reagálási képesség fejlesztése  

 A téri tájékozódási képesség fejlesztése  



 

 

 Az összekapcsolódási képesség fejlesztése  

 A differenciáló képesség fejlesztése  

 Az ügyesség fejlesztése  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

 

51.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A választott szakképesítés jellegének megfelelő sportlétesítmény 

51.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

51.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

51.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

51.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

52. Gimnasztika  tantárgy 103 óra/123 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

52.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású 

képességfejlesztő programok összeállítására. A gimnasztika valamennyi sportág és fittségi 

program előkészítő mozgásanyaga, továbbá minden motoros képességfejlesztő edzés 

szakmai alapja 

 

52.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

52.3. Témakörök 

52.3.1. A gimnasztika mozgásrendszere 54 óra/63 óra 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)  

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei  

A gimnasztikai gyakorlatok szerkezeti összetevői  

Állások  

Térdelések 

Ülések 

Kéz és lábtámaszok 



 

 

Fekvések  

Egyéb támaszok  

Függések  

Kartartások 

Fogásmódok  

A gimnasztikai mozgások szakkifejezései és meghatározásai  

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása 

A fej és a nyak mozgásai  

Karmozgások, a vállöv és a kéz mozgásai  

Lábmozgások, a lábfej mozgásai  

Törzsmozgások  

A gyakorlatok szaknyelven történő leírása  

Az általános bemelegítés szerkezeti felépítése  

A bemelegítés gyakorlatanyaga 

A gyakorlatok ábrázolása 

 

52.3.2. Gyakorlatelemzés és -tervezés 49 óra/60  óra 

Az erőkifejtési módok rendszere  

Egyszerűsített izomtérkép (az izomcsoportok fő mozgásai) 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló 

helyzet, mozgásirány, mozgásterjedelem, stb.) 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, 

tempó, stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő stb.) 

 Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése  

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával  

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával  

Izolációs gyakorlatok  

Gyakorlatok összekapcsolása, gyakorlatláncok  

Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel  

Gyakorlatvezetési módszerek  

A célgimnasztika értelmezése, alkalmazási területei 

 

 

52.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

52.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

52.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       



 

 

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

52.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

53. Gimnasztika gyakorlat tantárgy 175 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

53.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a 

gimnasztika mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai 

kivitelezése, az edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlat-

végrehajtás szakszerű irányítására 

 

53.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

53.3. Témakörök 

53.3.1. Szabadgyakorlatok  87 óra/72 óra 

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása bemutatás alapján  

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása szóban közlés alapján 

A bemutatott kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes 

szaknyelvi meghatározása 

Nyakgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Kar és vállgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Lábgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Törzsgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Összetett gyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok elemzése   

Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása  

Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása  

Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása  



 

 

Gyakorlatvezetési módszerek (bemutatás, bemutattatás, rövid szóban közlés, utasítás, 

kombinált módszerek, folyamatos, magyarázattal kiegészített), gyakorlása 

 

53.3.2. Eszközös gyakorlatok  88 óra/72 óra 

Kézisúlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása  

Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése, 

oktatása 

Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása 

Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása 

Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

 

 

53.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tornaterem 

 

53.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

53.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

53.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     



 

 

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

53.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

 

A 

12055-16 azonosító számú 

Regeneráló balneoterápiás masszázs 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12055-16 azonosító számú Regeneráló balneoterápiás masszázs megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Svédmasszázst alkalmaz kezeléseknek (frissítő, 

relax) megfelelően 
x x 

A teljes test és az egyes testtájak 

masszírozásában a különleges masszázsfajtákat 

alkalmazza (pl. zuhany alatti, hammam, 

cellulit, méz, csokoládé, szárazkefe és víz alatti 

vízsugár masszázs) 

x x 

Aromaterápiás masszázst végez x x 

Munkája során, saját tevékenységében 

alkalmazza az emberi test felépítéséhez, 

működési folyamataihoz kapcsolódó ismereteit 

x x 

Közreműködik a team munkában   x 

Különleges frissítő (wellnes) 

masszázskezeléseket végez (hammam 

masszázs, cellulit masszázs fóliázással, méz és 

csokoládémasszázs, szárazkefe masszázs 

{törölköző}, aromamasszázs) 

x x 

Kiválasztja a kezeléshez megfelelő eszközt, 

vivőanyagot, berendezést, elhelyezi, 

pozicionálja a pacienst 

  x 

Aromaterápiás ismereteket alkalmaz x x 

Ismeri és felismeri a masszázs javallatait és 

ellenjavallatait 
x x 

Szakszerűen alkalmazza, kezelés után tisztítja, 

fertőtleníti a masszázshoz szükséges 

berendezéseket 

  x 

Betartja a higiénés szabályokat   x 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető 

működése érdekében a fogyasztóvédelmi 

előírásokat 

x x 

A munkavédelmi, egészségvédelmi szabályokat 

megismeri és munkája során betartja, betartatja 
x x 

A betegbiztonság szabályait betartja, betartatja x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A masszázs története, felosztása x   

Frissítő és a különleges masszázsfajták 

elmélete, gyakorlata 
x x 

A frissítő, illetve relaxáló masszázs célja x   



 

 

A masszázs helyi (bőr, kötőszövet, izomzat), 

általános és távolhatásai, szerepe a 

diagnosztikában  

x   

Különböző vivőanyagok 

hatásmechanizmusának ismerete 
x x 

Vivőanyagok használata x x 

A svédmasszázs alapfogásai, intermittálás, 

mellkasfelrázás és hatásmechanizmusuk 
x x 

Aromaterápia x x 

A masszázs előkészítése és technikai 

kivitelezése, kéz edzőgyakorlatai 
x x 

A masszázs javallatai és ellenjavallatai x x 

A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós 

fogyasztóvédelmi előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Masszőrpad, masszőrszék, kényelmi eszközök 

(hengerpárna, ékpárna, haspárna), 

masszázsanyagok használata 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség x x 

Önállóság x x 

Kézügyesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség x x 

Segítőkészség x x 

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

 

 

  



 

 

 

54. Masszázs tantárgy 36 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

54.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg a masszázs alapelveit, 

hatásmechanizmusát, fogásrendszerét, sajátítsák el annak elméleti alapjait. 

 

54.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

54.3. Témakörök 

54.3.1. Svédmasszázs és egyéb masszázsfajták 36 óra/… óra 

Svédmasszázs: 

A masszázs története 

A masszázs fogalma, felosztása, célja és helye a komplex fizioterápiában 

A masszázs feltételei 

Masszázs általános szabályai  

A svéd masszázs élettani hatásai  

Klasszikus svéd masszázs fogásrendszere, a fogások sorrendje és 

hatásmechanizmusuk 

Közvetítő anyagok és hatásaik (talkum, szappan, krémek, olajok, méz, csokikrém, 

különféle aroma anyagok használata) 

Svédmasszázs fogásaival kivitelezett frissítő és relaxációs kezelések közötti 

különbségek 

Tájékozódás kezelés előtt, svéd masszázst megelőző vizsgálat 

Indikációk, kontraindikációk, javallatok-ellenjavallatok 

Kiegészítő masszázsfogások (intermittálás, mellkasfelrázás) 

Testtájak szerinti masszázskezelések 

Hygiénia: személyi (kézfertőtlenítés) és technikai (eszközfertőtlenítés) 

Aromaterápia 

Egyéb masszázsfajták:  

Önmasszázs 

Vibrációs masszázs (gépi) 

Száraz kefemasszázs (frottír törölköző) 

Víz alatti vízsugár masszázs  

Zuhanymasszázs 

 

 

54.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

54.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

54.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

 

 

54.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

 

 

54.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

55. Svédmasszázs gyakorlata  tantárgy 180 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

55.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók sajátítsák el annak gyakorlati alapjait. 

 

55.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

 

 

55.3. Témakörök 

55.3.1. A svédmasszázs fogásai 36 óra/… óra 

Simítások: kétkezes hosszanti, kétkezes haránt, váltott kezes hosszanti, körkörös, 

nyolcas, követőkezes nyolcas, nehezített kezes nyolcas 

Dörzsölések: vasaló, gyalu, tenyérgyökös, 3-4 ujjas, 1 ujjas 

Fésű, karom, fűrész 

Gyúrás: egykezes kiemelt (olló), kétkezes hosszanti kiemelt, félkörös gyúrás, 

redőtolás, redőtolás ellenállással, vongálás, plesselés, haránt, mángorlás, szitálás, 

felrázás 

Vibráció (rezegtetés): teljes tenyérrel, tenyérgyökkel, kisujjszéllel, 3. ujjal egy pontban 

Ütögetés: Paskolás, ujjbegyes, vágás, hanyintott öklözés 

 

55.3.2. Testtájak kezelése 90 óra/… óra 

Hát, nyak-vállöv, felső végtag, mellkas, lumbogluteális, alsó végtag 

 

55.3.3. Ön-, gépi és szárazkefe masszázs 54 óra/… óra 

Önmasszázs:  

A paciens saját magát kezeli bizonyos esetekben, pl. fejfájásnál homlok és halánték 

dörzsölése 

Végtagfájdalmak esetén az érintett végtag dörzsölése, esetleg izom felrázása, a nyak 

és trapéz izmok dörzsölése, kismértékű gyúrásai 

Gépi masszázs:  

A kezelő kezének kímélésével, vibrációs elven működő, kézi vezetésű gépi masszázs 

Szárazkefe masszázs:  

A kezelés kivitelezése vékonyszálú perlon kefével. Cél a bőr hiperémia kiváltása 

(helyettesíthető a kefe durvább frottír törölközővel) 

 

 

55.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

masszázs-ágyas gyakorló terem 

 

55.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

55.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat     x   

55.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
        

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló     x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

55.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

 

A 

10322-12 azonosító számú 

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10322-12 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított 

közösség vagy egyén egészséges 

személyiségfejlődésére 

x x   

Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és 

pszichológia elveit 
x x   

Az életkornak megfelelő oktatási módszereket 

választ 
x     

Észreveszi a tehetséget, és támogatja 

kibontakozását 
x x   

Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési 

lehetőségeket 
x x   

Az adott szituációnak megfelelő, hatékony 

kommunikációt folytat 
    x 

Eredményesen kezeli a csoportdinamikai 

folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat 
x x x 

Szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét kéri a tanítványoknál, klienseknél 

észlelt lelki eredetű nehézségek kezelésére 

  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak (személyiség, nevelés, 

szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 
x     

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei 
x     

A nevelés folyamata x     

Kompetenciák fejlesztése x x   

A nevelés lehetősége és szükségessége a sport 

és rekreációs szakmákban 
x     

A sportoktatás elmélete és módszertana x     

Életkorok pedagógiája x     

Tehetség – sporttehetség x x   

A személyiség pszichológiai értelmezése   x   

Személyiségjellemzők és lelki egészség az 

egyes életszakaszokban 
  x   

Gyakori viselkedési zavarok és pszichés 

problémák 
  x   

A megismerő tevékenység   x   

Cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó 

szabályozása 
  x   

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai 

és személyiségfejlesztő hatása. 
  x   



 

 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló 

tényezői 
    x 

A kommunikáció szerepe és alapformái.     x 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban. 
      

Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés 
x x x 

Konfliktuskezelés x x x 

Szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 
x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x x x 

Olvasott szöveg megértése x x x 

Hallott szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x 

Türelmesség x x x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tolerancia x x x 

Irányítási készség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x 

Problémaelemezés, -feltárás x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 

 

 

  



 

 

 

56. Pedagógia-sportpedagógia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

56.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

56.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

56.3. Témakörök 

56.3.1. Edzői szerepek 16 óra/16 óra 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

 

56.3.2. Oktatási és nevelési folyamat 20 óra/20 óra 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás)  

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, szinterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

56.3.3. Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői  12 óra/12 óra 

A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa  

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

56.3.4. Tehetség, tehetséggondozás 14 óra/14 óra 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés   

A sportágválasztás formái hazánkban 

 

56.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

56.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



 

 

56.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

56.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     



 

 

 

 

56.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

57. Pszichológia-sportpszichológia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

57.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

 

57.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

57.3. Témakörök 

57.3.1. A személyiség jellemző jegyei  31 óra/31 óra 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

 

57.3.2. A sporttevékenység pszichológiai jellemzői  31 óra/31 óra 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 

 

 

57.3.3. Témakör 10 … óra/… óra 

A témakör részletes kifejtése 

 

57.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

57.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

57.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   



 

 

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

57.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

57.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

58. Kommunikáció tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 



 

 

 

58.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismertetése a kommunikáció különböző verbális és nonverbális eszközeivel, 

módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. Cél a kommunikáció 

alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése, és a gyakorlati alkalmazásra 

való felkészítés. 

 

58.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

58.3. Témakörök 

58.3.1. Kommunikáció a sportban 31 óra/31 óra 

A kommunikáció szerepe és alapformái 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 

 

 

58.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

58.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

58.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

58.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

58.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

 

A 

10325-12 azonosító számú 

Szervezés és vállalkozás alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10325-12 azonosító számú Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

S
p

o
rt

m
en

ed
zs

m
en

t 

V
ál

la
lk

o
zá

st
an

 

G
az

d
ál

k
o

d
ás

-

p
én

zü
g
y

i 
is

m
er

et
ek

 

FELADATOK 

Felméri és értékeli a működési területén zajló 

piaci viszonyokat 
x x x 

Szakmai tevékenységének megfelelő gazdasági 

formát választ és reálisan felméri a jelentkező 

közterheket 

  x   

Részt vesz társadalmi szervezet 

megalapításában és működtetésében 
x x x 

Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és 

pénzügyi szabályokat 
  x x 

A felelősségi és a kártérítési szabályok 

tudatában végzi tevékenységét 
  x x 

Közreműködik tevékenysége pénzügyi 

alapjainak megteremtésében, a szponzorok és 

mecénások megtalálásában, megtartásában 

x   x 

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és 

közreműködik a pályázatok elkészítésében 
x     

Részt vesz rendezvények, tanfolyamok 

szervezésében 
x     

Hatékonyan él az elektronikus 

információgyűjtés és ügyintézés lehetőségével 
x     

Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és 

adminisztratív feladatokat 
    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sport és a rekreációs piac általános jellemzői, 

keresleti, kínálati viszonyai  
x     

A sport és a rekreációs vállalkozások fő 

tevékenységi területei  
x x   

Vállalkozási formák, részvétel a sport és a 

rekreációs üzletben  
  x   

Non-profit szervezetek működése a sportban és 

rekreációban 
x     

Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai   x   

Szakmaspecifikus szerződések   x   

Felelősségi és kártérítési szabályok    x   

Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai     x 

A sport és a rekreáció anyagi forrásai     x 

Szponzorálás x     

Pályázatok x     

Sport és rekreációs rendezvények, események 

szervezési modellje 
x     

Tanfolyamszervezési feladatok x     



 

 

A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok      x 

A szakmai munkát kísérő adminisztrációs 

feladatok 
    x 

Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai 

munkában 
x     

Adatbanképítés és a szakmai vélemények 

megismerésének módszerei, szabályai 
x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x x 

Fogalmazás írásban x x x 

Elemi szintű számítógép használat  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kockázatvállalás x x x 

Megbízhatóság x x x 

Szervezőkészség x x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kezdeményezőkészség x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x x x 

Numerikus gondolkodás, matematikai készség     x 

Tervezés x x x 

 

 

  



 

 

 

59. Sportmenedzsment tantárgy 42 óra/42 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

59.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a 

leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők 

ellátásában, sportversenyek megszervezésében és menedzselésében. 

 

59.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

59.3. Témakörök 

59.3.1. Szervezési-vezetési ismeretek  14 óra/14 óra 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése 

A sport szerkezete és felépítése hazai és nemzetközi viszonylatban 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere 

Az EU és a sport 

Olimpiai mozgalom 

 

59.3.2. Sportmarketing 14 óra/14 óra 

A sportmarketing elméleti alapjai 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggései 

Imázs, PR 

 

59.3.3. Eseményszervezés 14 óra/14 óra 

A sportesemények, sportrendezvények módszertana 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének módszertani kérdései 

Az eseményszervezés folyamata 

Az önkéntesség és a sport 

 

 

59.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

59.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

59.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.65. 
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       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 



 

 

 

59.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

60. Vállalkozástan tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

60.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, a legfontosabb vállalati, vállalkozási ismeretek és az alapvető 

vállalkozói döntésekhez szükséges alapismeretek elsajátítása. A tantárgy átfogó 

ismereteket nyújt a vállalkozások alapításával, működtetésével, finanszírozásával, az üzleti 

tervezés folyamatával kapcsolatban. 

 

60.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

60.3. Témakörök 

60.3.1. A vállalkozás formái 8 óra/8 óra 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

60.3.2. Jogi szabályozás 7 óra/7 óra 

A sport jogági és jogterületi vonatkozásai  

A sportszervezetekre, sportvállalkozásokra vonatkozó szabályozók 

Az állami szervezetrendszer és az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

Szerződések a sportban, sportszerződések 

Sportszervezetek a sportjog rendszerében 

Speciális munkajogi szabályok a sportban 

Felelősségi és kártérítési szabályok a sportban 

 

 

60.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

60.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

60.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

60.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

 

 



 

 

60.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

61. Gazdálkodás-pénzügyi ismeretek tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

61.1. A tantárgy tanításának célja 

A tárgy a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. 

Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével 

értelmezhetőek a specifikus gazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok. Átláthatóvá 

teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait 

(marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és 

szerepével. A tanulók alapvető közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket 

szereznek, melyhez szorosan hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. 

Megismerkednek járulékfizetési kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti 

kérdésekkel. 

 

61.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

61.3. Témakörök 

61.3.1. A sport üzleti kérdései 15 óra/15 óra 

A témakör részletes kifejtése 

A sport üzletté válása 

A sport, mint piac 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

 

61.3.2. Pénzügyi alapok  16 óra/16 óra 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

 

 

61.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

61.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

61.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

61.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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. Leírás készítése x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

61.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

A 

10326-12 azonosító számú 

Sportági alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10326-12 azonosító számú Sportági alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Népszerűsíti sportágát a megfelelő 

helyszíneken és fórumokon 
x x 

Tudatos, előre megtervezett program alapján 

vezeti edzéseit 
  x 

Az aktuális körülményekhez igazodva, 

rugalmasan módosítja az edzéstervet 
  x 

A csapat (csoport) életkori sajátosságainak, és a 

tanítványok aktuális állapotának megfelelő 

edzésvezetési módszereket alkalmaz 

  x 

Megtanítja a sportági mozgásanyag 

alaptechnikáit 
  x 

A technikai elemeket az egyéni adottságok 

figyelembe vételével oktatja 
  x 

Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb 

szabályait 
x   

Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést 

és levezetését alkalmaz 
  x 

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a 

sportteljesítményben 

  x 

Fokozott figyelmet fordít a tanítványok 

speciális képességeinek és készségeinek 

fejlesztésére 

  x 

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi 

állapotát, és az eredményeket hasznosítja a 

további felkészítésben 

  x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati 

megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a 

további felkészítésben 

  x 

Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja 

képességei kibontakoztatását 
  x 

Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet 

fordít a balesetek és a sérülések megelőzésére, 

szükség esetén szakszerű elsősegélyben 

részesíti tanítványait 

  x 

Szükség esetén konzultál a munkáját segítő 

szakemberekkel (egészségügyi szakszemélyzet, 

szakedző kollégák stb.) 

  x 

Gyermekcsoportok esetén folyamatos 

kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel 
  x 

Közreműködik a kedvező csapat (csoport) 

légkör megteremtésében 
  x 



 

 

Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan 

fejleszti szakmai tudását 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Sportági profil, a sportág kialakulása, 

nemzetközi és hazai története  
x   

A sportág szakemberei, a sportoktató sportági 

kompetenciái 
x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport jellemzői  
x   

Sportágspecifikus bemelegítés és levezetés    x 

Sportági alaptechnikák bemutatása    x 

Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana   x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportági felkészítésének tervezése 
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportágspecifikus 

képességfejlesztése  

  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzésvezetési sajátosságai, 

módszerei 

  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és 

értékelése 

    

A sportág versenyrendszere x   

A sportág verseny-, illetve játékszabályai  x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyzése 
x x 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás  x x 

A sportágra jellemző sérülések megelőzése és 

felismerése  
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Eszközhasználati készség   x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Terhelhetőség    x 

Kitartás   x 

Türelmesség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség    x 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Módszeres munkavégzés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x 

 

 



 

 

 

62. Sportági alapok tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

62.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott 

sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, illetve játékszabályairól. A tantárgy 

elsajátítása után a tanulók képesek legyen sportágukban a tehetség felismerésére, valamint 

gondozására. 

 

62.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

62.3. Témakörök 

62.3.1. A sportág története és versenyrendszere  15 óra/15 óra 

A sportág kialakulása, hazai története 

A sportág nemzetközi története 

A sportág kiemelkedő alakjai 

Sportági kompetenciák, célcsoport 

A sportág versenyrendszere 

A sportág verseny-, illetve játékszabályai 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás 

 

62.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

62.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

62.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 

62.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  



 

 

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 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       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

62.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

63. Sportági alapok gyakorlat tantárgy 295 óra/295 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

63.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan sportágspecifikus ismeretek nyújtása, jártasságok, képességek, készségek és 

attitűdök kialakítása, melyek segítségével a tanuló alkalmassá válik: 

- a választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen 

oktatni  

- edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által 

összeállított edzésterveket levezetni 

- az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 

- kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani 

- sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni 



 

 

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni  

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest  

- a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni. 

 

63.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

63.3. Témakörök 

63.3.1. Sportágspecifikus gimnasztika és képességfejlesztés 93 óra/93 óra 

Sportágspecifikus bemelegítés 

Sportágspecifikus levezetés 

Sportágspecifikus ízületi mozgékonyság-fejlesztés, nyújtás, stretching 

Speciális sportági kondicionális képességfejlesztés 

Speciális sportági koordinációs képességfejlesztés 

 

63.3.2. Sportági technika 202 óra/202 óra 

A sportág technikai elemeinek bemutatása 

A sportág technikai elemeinek oktatásmódszertana 

A hibajavítás módszertana, eszközei 

Sportági felkészítés, valamint edzésvezetés és módszertana 

A sportágra jellemző ártalmak, illetve sérülések megelőzése, felismerése 

 

63.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A sportág sajátosságának és igényének megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya 

 

63.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

63.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

63.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       



 

 

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása     x   

4.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

63.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

 

A 

10327-12 azonosító számú 

Sportedzői szakismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10327-12 azonosító számú Sportedzői szakismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

A sportfelkészülés szakaszának megfelelő 

edzésterveket készít 
x x 

Új sportági mozgáselemeket tanít, tökéletesíti 

tanítványai mozgástechnikáját 
  x 

A célcsoport sajátosságainak megfelelő 

képességfejlesztési és edzésvezetési 

módszereket alkalmaz 

x x 

Az edzéstervben meghatározottak szerint 

ellenőrzi tanítványai fejlődését, a kapott 

eredményeket értékeli 

  x 

Az életkori és az egyéni sajátosságok 

figyelembevételével felkészíti sportolóit a 

versenyre (mérkőzésre) 

x x 

Hozzásegíti tanítványait a versenyen 

(mérkőzésen) való sikeres szerepléshez, ellátja 

a verseny előtti, alatti és utáni edzői feladatokat  

  x 

Az edzésen, illetve a versenyen (mérkőzésen) 

észleli a technikai és taktikai hibákat, 

útmutatást ad azok kijavítására  

  x 

Elemzi a versenyről, (mérkőzésről) készült 

statisztikákat, felvételeket, a tapasztaltakat 

felhasználja további munkájában  

x x 

Hatékonyan használja a sportteljesítmény 

fokozásának megengedett eszközeit 
x x 

Betartja és betartatja a doppingellenes 

tevékenység szabályait  
x x 

Közreműködik a kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyeinek megszervezésében és 

lebonyolításában  

x x 

Erősíti a csapatkohéziót, kezeli a felmerülő 

konfliktusokat, hozzájárul a jó közösségi légkör 

megteremtéséhez 

  x 

Edzőtáborokat szervez, összeállítja és 

megvalósítja az edzőtáborok szakmai 

programját 

x x 

Hozzájárul a sportolók egészséges 

életmódjának, egészséges táplálkozásának 

megvalósulásához 

x x 

Pedagógiai és pszichológiai módszerek 

alkalmazásával támogatja a sikeres versenyzői 

személyiségjegyek kialakulását  

x x 



 

 

Kompetenciahatárain belül értelmezi és 

hasznosítja a sportorvosi, illetve terhelésélettani 

vizsgálatok eredményeit 

x x 

Feltárja a teljesítmény-visszaesés okait, és 

közreműködik azok megszüntetésében 
x x 

Megelőzi a terheléses rosszullétek kialakulását, 

bekövetkezésük esetén ellátja a szükséges 

teendőket 

x x 

Együttműködik a sportolók felkészítésében 

érintett egyéb szakemberekkel (sportorvos, 

pszichológus, sportmenedzser stb.) 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sportfelkészülés szakaszai x   

A sportedző sportági kompetenciái x   

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport jellemzői  
x   

A sportági mozgástechnika elmélyítése, 

tökéletesítése, a technikai elemek gazdagítása 
x x 

Sportági taktika és stratégia   x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportági felkészítésének tervezése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport sportágspecifikus 

képességfejlesztése  

x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzésvezetési sajátosságai, 

módszerei  

x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport edzettségi állapotának ellenőrzése és 

értékelése 

x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyzése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó 

célcsoport versenyeinek szervezése és 

lebonyolítása 

x x 

Az edzőtáborozás  x   

A sportági teljesítményt befolyásoló módszerek 

és körülmények  
x x 

A doppingellenes tevékenység szabályai  x   

A hazai és nemzetközi sportági szakszövetség 

működése 
x   

A kiválasztás és beválás sportágspecifikus 

kérdései  
x x 

Az utánpótlásnevelés rendszere hazánkban  x   

A sportoló táplálkozása, életmódja x x 

A sportoló személyiségének megismerése, a 

hatékony edző-tanítvány viszony pszichológiai, 

pedagógiai alapjai 

x   

A sikeres edző személyisége x x 

Csapatépítés, a csapatkohézió erősítése x x 

Sportorvosi és egyéb terhelésélettani 

vizsgálatok eredményeinek felhasználása az 

edzői munkában 

x x 



 

 

Edzés közben előforduló nem sérüléses eredetű 

rosszullétek, és azok első ellátása 
x x 

A letörés okai, formái, megelőzése, kezelése, a 

túlerőltetetés és a túledzés 
x x 

Team-munka a sportolók felkészítésében x x 

Szponzorálás a sportágban x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Stressztűrőképesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Eredményorientáltság x x 

Ellenőrzés x x 

 

 

  



 

 

 

64. Sportági szakismeretek tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

64.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek választott 

sportáguk szervezetrendszeréről, továbbá a különböző tudományterületek 

sportágspecifikus vonatkozásairól. 

 

64.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

64.3. Témakörök 

64.3.1. Sportágspecifikus edzéstervezés 15 óra/15 óra 

A sportág célcsoportjának jellemzői 

  A sportág szabadidősport területet érintő vonatkozásai 

  A sportág versenysport területet érintő vonatkozásai 

A sportág hazai és nemzetközi szervezetei 

A sportág szervezeteinek egymáshoz való viszonya 

A sportág utánpótlásnevelési rendszere 

A sportági felkészítés tervezése 

Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei, eszközei 

Sportágspecifikus élettani, egészségtani vonatkozások 

Sportágspecifikus pszichológiai vonatkozások 

Sportágspecifikuss pedagógiai vonatkozások 

Sportágspecifikus edzéselméleti vonatkozások 

 

 

64.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

64.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

64.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

 



 

 

64.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett 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 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       

2.4. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. 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     

 

 

64.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

65. Sportági szakismeretek gyakorlat tantárgy 310 óra/310 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

65.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan sportágspecifikus ismeretek nyújtása, jártasságok, képességek, készségek és 

attitűdök kialakítása, melyek segítségével a tanuló alkalmassá válik: 



 

 

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen 

oktatni 

- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 

- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni 

- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai 

sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani 

- a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni 

- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni 

- különböző ciklusú edzésterveket készíteni 

- a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani  

- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni 

- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing 

feladatokat ellátni 

- sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni 

- a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest 

- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani 

- más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni. 

 

65.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

65.3. Témakörök 

65.3.1. Sportági taktika 15 óra/15 óra 

Sportági taktika 

Stratégia 

 

65.3.2. Versenyzés, teljesítményfokozás 84 óra/84 óra 

Terhelésélettani vizsgálatok a sportágban 

Edzettségi állapot ellenőrzése, értékelése 

Edzőtábor szervezése, lebonyolítása 

Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei 

Kiválasztás a sportágban 

Versenyszervezés a sportágban 

 

65.3.3. Sportágspecifikus edzésvezetés 191 óra/191 óra 

Sportági edzésvezetési módszerek 

Edzéstervezési módszerek, eszközök a sportágban 

 

65.3.4. Edzői szerep a gyakorlatban 20 óra/20 óra 

Az edző, mint példakép saját sportágában 

Motiváció a gyakorlatban 

Csapatépítés, csapatkohézió a sportolók körében 

Szponzorok toborzásában való részvétel a gyakorlatban 

 

 

65.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A sportág sajátosságának és igényének megfelelő sportlétesítmény, tornaterem, sportpálya. 

 

65.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 



 

 

 

 

65.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. projekt   x     

6. szimuláció   x     

7. házi feladat x       

 

65.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló     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. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       



 

 

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.4. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

 

65.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

25.Projekttervezés tantárgy       98 óra/0 óra  

 

 

25.1  A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 

ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 

projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 

feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 

25.2  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs kapcsolódás 

 

25.3    Témakörök 

25.3.1 A projektmunka gyakorlata         

Az igényfelmérés módszerei  

A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei  

Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése  

Projekttervezés  

Célkitűzés 

Tevékenységdiagram  

Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix  

Időrendi ütemezés  

Erőforrás-tervezés (költségvetés)  

Kommunikációs és minőségterv  

Monitoring és kontrollterv dokumentumai  

Kockázatelemzés módszerei  

Nyilvántartás  

Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) dokumentumai  

Projektmonitoring, nyomon követési eljá 

rások és beavatkozások gyakorlata  

Szerződéskötés mintadokumentumai  

Információgyűjtés és rendszerezés  

 

25.3.2  A projektet támogató szoftverek használata     
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata  

A Microsoft Project program ismertetése, a program nézetei, alkalmazott projektvezetési 

módszerei, naptárai és költség-típusai 

A Project programban az erőforrás konfliktusok felismerésének és kezelésének lehetőségei 

Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése  

Elektronikus pályázati rendszer használat  

 

25.3.3  Projektek a gyakorlatban 

 

A projekttervezés lépései, tevékenység-típusok, tevékenységek időbeli helyzete, 

kapcsolódásainak lehetőségei, erőforrások fajtái 

Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel tanári útmutatás és felügyelet mellett 

Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel 



 

 

Ráhangolódás 

A projekt indítása 

Projektkészítés menete 

A projekt kommunikációja, dokumentálása és láthatósága 

Értékelés, projektzárás 

Versenyszervezés 

Versenyrendezés 

A projektkonroll fogalma, folyamata, a projekt időbeli teljesítésének alakulása, beavatkozások, 

korrekciós intézkedések 

 

25.4  Pályázatírás          
 

Hazai és uniós pályázatok rendszere  

Az EU-s támogatások és projektek jellemzői 

Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai  

A pályázatírás módszertana  

 

25.5  A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, számítógépterem 

 

25.6 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(Sorszá

m 

Alkalmazott 

oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1. kooperatív tanulás  X   
2. szimuláció  X   
3. önálló 

feladatmegoldás 

X    
4. házi feladat X    
5. esettanulmány 

készítése 

X X   
 

25.7  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák  

Sorszám Tanulói 

tevékenységforma 

szervezési kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
egyéni 

csoport 

 

bontás 

osztály 

keret 

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 x 
  

1.4. Információk 

önálló 

rendszerezése 

x    

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x 

  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

 
x 

  

3.2. 
Kiscsoportos 

szakmai 

munkavégzés 

irányítással 

 
x 

  

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

 

  

 

25.8  A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10323-12. azonosító számú Egészségügyi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

x   x   x 

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás kérdésében 
  x       

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

  x       

Meggyőződéssel érvel a rendszeres testedzés és 

sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása 

mellett az ép és a fogyatékossággal élő 

emberek számára egyaránt  

  x x     

A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet 

fordít a sportsérülések és az edzésártalmak 

megelőzésére 

  x       

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

  x       

Szakszerű elsősegélyt nyújt       x   

Indokolt esetben egészségügyi szakemberek 

(sportorvos, gyógytornász, stb.) segítségét kéri 

az edzésártalmak kivédéséhez, kezeléséhez, 

illetve a sérülések ellátásához 

  x   x   

Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

    x     

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
    x     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai 

terhelést alkalmaz 
    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése x x x x x 

A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az edzés 

hatása a keringési rendszerre 
x   x     

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x   x     

A szabályozó szervrendszer, az edzés hatása a 

szabályozó rendszerre 
x   x     

A kiválasztás szervrendszere x         

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, anyag- és 

energiaforgalom 
x x       

Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás    x       



 

 

Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x       

Az edzés és az energiaforgalom     x     

A fogyatékosság típusai    x       

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x       

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
  x       

Sportsérülések, elsősegélynyújtás       x   

A krónikus betegek testedzése, sportolása      x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
    x     

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani 

háttere 
    x     

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai 
    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség   x x x   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x   x  x x  x  

Felelősségtudat x   x  x x  x  

Döntésképesség x   x  x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség   x       

Meggyőzőkészség   x x     

Kapcsolatteremtő készség   x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  

Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Egészségügyi ismeretek tantárgy 62 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 



 

 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. Alapvető 

fontosságú az életmód, a sport és az egészségi állapot közti összefüggés felismerése, a 

sportoló önmagával szembeni felelősségérzet kialakulása és az a tény, hogy az egészség 

megőrzése nagyban függ az egyén választásaitól és kapcsolatainak minőségétől. 

Felkészíteni a hallgatókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek 

alkalmazására. Tanulják meg azokat biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek 

segítségével közvetlen életmentő vagy a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

 Témakörök 

Témakörök 

66.1.1. Anatómia és élettan 

 Szervek, szervrendszerek 

 Szervrendszerek működése 

 

66.1.2. Egészségtan 

 Sport és az életmód 

 Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 

 Táplálkozás 

 

66.1.3. Terhelésélettan 

 Terhelés hatása a szervrendszerekre 

 Speciális terhelésélettani sajátosságok 

 Teljesítményfokozás 

 

66.1.4. Elsősegélynyújtás  

 Csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

 Néhány jellegzetes sérülés és ellátása (pl. agyrázkódás, orrvérzés stb.) 

 Az eszméletlenség veszélyei, az eszméletlen sportoló ellátása 

 Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

 Vízből mentés 

 

66.1.5. Funkcionális anatómia 

 A mozgás szervrendszere 

 A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 

 

66.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 



 

 

66.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

66.3.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

66.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

66.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 



 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Motoros képességfejlesztés:  

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése.  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.) 

 Motoros képességfejlesztés:  

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése.  



 

 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

  



 

 

 

 

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV  

A 11-12. ÉVFOLYAMON KÍNÁLT ALTERNATÍV TANANYAGGAL 

 

a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ágazathoz tartozó 

54 481 06 

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

a 2016/17-es tanévtől induló kerettanterv felhasználásával 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 481 06 számú, Informatikai rendszerüzemeltető megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06 

Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 



 

 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

  



 

 

 

- Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy. - - 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy. - - 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy. - - 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 

 

 

A FŐSZAKKÉPESÍTÉS TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

 

- Linux alapok – 36 óra 

- Linux alapok gyakorlat – 36 óra 

- IT szakmai angol nyelv – 67 óra 

- Projekt-tervezés -  31 óra



 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 5 6 6 6 

0 

4 6 

0 

3 6 13 21 16 18 

0 

13 21 

Összesen 11 12 10 9 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11996-16 

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat   2   1           +1        3       

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.     1     1     1       3         

Hálózatok I. gyakorlat       2     3     2       7       

11625-16 

Programozás és adatbázis-

kezelés 

Programozás 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat   2   2     2     2       8       

11999-16 

Informatikai szakmai angol 

nyelv 
IT szakmai angol nyelv 2   2     +1       +1       4         

12010-16 

Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok           +1                       

Linux alapok gyakorlat             +1                     

12008-16 

Irodai szoftverek haladó szintű 

használata 

Irodai szoftverek                 1                 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                  3               



 

 

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció 1   1                             

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2   1                           

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.                     3         3   

Hálózatok II. gyakorlat                       9         9 

IT hálózatbiztonság                     1,5         1,5   

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat 
                      3         3 

12013-16 

Hálózati operációs rendszerek 

és felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
                    3         3   

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

                      9         9 

 
Idegen nyelv (a 

főszakképesítés támogató 

tantárgy) 

          +3  +3   +3  

 
Projekt-tervezés (a 

főszakképesítés támogató 

tantárgy) 

        +1         

-  

-  

- A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

  



 

 

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

 

 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 15,5 óra/15,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 3,5 óra/3,5 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 



 

 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 

  



 

 

 

2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 



 

 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 



 

 

2.5. 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. 

 

 

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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       



 

 

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

A 

11996-16 azonosító számú 

Információtechnológiai alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11996-16 azonosító számú Információtechnológiai alapok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Számítógépes konfigurációt meghatároz x x 

Számítógépet szakszerűen szét- és összeszerel, 

alkatrészt cserél 
  x 

Perifériát csatlakoztat, meghajtó programot 

telepít 
  x 

BIOS funkcióikat beállít   x 

UPS teljesítményszükségletet meghatározza, a 

UPS-t üzembe helyez 
  x 

Megelőző karbantartást végez   x 

Merevlemezt particionál   x 

Megfelelő operációs rendszert kiválaszt     

Operációs rendszert telepít és frissít   x 

Operációs rendszert konfigurál és menedzsel   x 

Alkalmazói programokat telepít, frissít és 

konfigurál 
  x 

Postafiókot konfigurál asztali, mobil 

eszközökön 
  x 

Biztonsági programokat telepít és használ   x 

Lemezklónozást végez és rendszer-

helyreállítást végez 
  x 

Adatokról biztonsági mentést készít, adatokat 

helyreállít 
  x 

Nyomtatót telepít, megoszt és karbantart   x 

LAN/WAN hálózatokat használ x x 

Számítógépet hálózatra csatlakoztat, hálózati 

kapcsolatokat konfigurál 
  x 

Internet kapcsolatot megoszt   x 

ESD védelemi eszközöket szakszerűen használ   x 

Számítógépes munkakörnyezetet kialakít   x 

Kézenfekvő problémákat kiszűr   x 

Alapszintű felhőszolgáltatásokat rendel meg és 

használ 
  x 

Angol nyelvű műszaki leírásokat értelmez x x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Információtechnológiai alapfogalmak x   

Kettes, tizenhatos számrendszer x   

Számítógép főbb részei x x 

Mobil eszközök hardverelemei x x 

BIOS funkciók x x 



 

 

Processzorok és típusaik x x 

Memóriák és típusaik x x 

Perifériák x x 

Portok és típusaik x x 

Adattovábbítási módszerek x   

Asztali, hálózati és mobil operációs rendszerek x x 

Multi-boot környezet x x 

Virtuális gép, hypervisor x x 

GUI és CLI felhasználói felületek x x 

Fájlok, mappák kezelése, megosztása x x 

Fájlrendszerek, jogok és attribútumok x x 

Partíciók típusai, particionálás x x 

Folyamat- és processzorkezelés x   

Hálózati csatolóegység feladatai és 

konfigurációja 
x x 

Alkalmazások telepítése, kompatibilitási mód x x 

Levelezési protokollok x   

Modern biztonsági fenyegetések x   

Biztonsági mentések típusai, adatbiztonság, 

RAID, biztonsági hardver- és szoftvereszközök 
x x 

Felhőszolgáltatások x   

Nyomtatók típusai, nyomtatáskezelés x x 

Hálózati nyomtatás, nyomtató megosztás x x 

Felügyeleti eszközök x x 

ESD védelem szükségességének okai x x 

Angol nyelvű szakmai kifejezések x x 

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógép összeszerelése   x 

Portok, perifériák csatolása   x 

Operációs rendszer telepítése   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x 

Kezdeményezőkészség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x 

 

  



 

 

3. IT alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai 

tudást biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a 

belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő 

vizsga letételéhez szükséges ismereteket. 

Ismerjék meg a tanulók a személyi számítógépek, hordozható IT eszközök, nyomtatók és 

egyéb perifériák működését, alkatrészeit. Tudjanak egy meghatározott célú számítógéphez 

(játék gép, virtualizációs- és CAD-CAM munkaállomás, HTPC, stb.) megfelelő alkatrészt 

választani. Ismerjék meg a hardveres és szoftveres karbantartás fogásait. Ismerjék a 

legjellemzőbb biztonsági fenyegetéseket, az ellenük való védekezés módját. 

A tanulók ismerjék meg továbbá a biztonságos munkavégzés szabályait, a tűzvédelmi 

irányelveket, valamint az elektronikus hulladékok kezelésének megfelelő módját. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

3.3.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 34 óra/34 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 



 

 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

3.3.3. Szoftverismeret 28 óra/28 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

3.3.4. Információtechnológia biztonság alapjai 8 óra/8 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

 

 

 



 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy tanítása során a frontális osztálymunkán kívül számos más módszer is 

alkalmazható. Kisebb témákat ki lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet 

a tanulók később kiselőadás formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban 

előadhatnak. Egy-egy adott célú konfiguráció meghatározásához jó módszer az egyéni 

vagy kiscsoportos internetes keresés, amelynek eredményét csoport- vagy osztály szinten 

meg lehet vitatni, össze lehet hasonlítani. A hálózati beállítások oktatásához jól 

alkalmazhatók az erre a célra fejlesztett szimulációs programok. 

 

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. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. vita   x x   

4. projekt x x     

5. szimuláció x x     

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.2. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
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. IT alapok gyakorlat tantárgy 144 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy célja, hogy biztosítsa a rá épülő informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges alapszintű információtechnológiai 

készségeket, tegye lehetővé az adott irányú ipari minősítés megszerzését, valamint a belépő 

szintű IT munkakörök betöltését. 

A tanulók legyenek képesek számítógépeket alkatrészekből összeszerelni, alkatrészeket 

cserélni, nyomtatókat és egyéb perifériákat csatlakoztatni, megosztani. Tudjanak fizikai és 

virtuális számítógépre operációs rendszert, felhasználói alkalmazásokat telepíteni, azokat 

frissíteni. Tudják a levelező programot beállítani asztali- és hordozható számítógépeken. 

Legyenek képesek az alapszintű rendszerfelügyeleti- és karbantartási feladatokat ellátni. 

Nem cél a hibakeresési készségek kialakítása, de jó, ha képesek a nyilvánvaló hibákat 

felismerni és kijavítani. Tudjanak biztonsági programokat telepíteni, frissíteni. Tudják a 

felhasználói adatokat és beállításokat felhőszolgáltatások használatával szinkronizálni, 

másik gépre költöztetni. 

Legyenek képesek a tanulók biztonságos labor- és eszközhasználatra, az elektrosztatikus 

védelmi eszközök megfelelő használatára. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 10 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

4.3.2. Számítógép összeszerelése 58 óra/48 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

4.3.3. Telepítés és konfigurálás 54 óra/44 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 



 

 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

4.3.4. Megelőző karbantartás 22 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépes laboratórium 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



 

 

A tantárgy a számítógépes szerelés jellegéből eredendően egyéni vagy kiscsoportos (max. 

3 fő) tevékenységekre épülhet. A tantárgy tanítása során jól alkalmazható módszer a 

szemléltetés és a magbeszélés. A hálózati készségek kialakításához egyéni vagy 

kiscsoportos formában jól használhatók a hálózati szimulációs alkalmazások. 

 

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. magyarázat x x     

2. megbeszélés x x     

3. szemléltetés x x     

4. szimuláció x x     

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Csoportos munkaformák körében 

1.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

2. Gyakorlati munkavégzés körében 

2.1. Műveletek gyakorlása x       

3. Üzemeltetési tevékenységek körében 

3.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x     

3.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
x x     

3.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x     

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11997-16 azonosító számú 

Hálózati ismeretek I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11997-16 azonosító számú Hálózati ismeretek I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

H
ál

ó
za

to
k

 I
. 

H
ál

ó
za

to
k

 I
. 

g
y

ak
o
rl

at
 

FELADATOK 

Megtervez és telepít egy otthoni, ill. kisvállalati 

(SOHO) hálózatot, és csatlakoztatja az 

internethez  

x x 

Alapvető IP-szolgáltatásokat konfigurál 

munkaállomásokon  
  x 

VLAN-okkal rendelkező kapcsolót és 

kapcsolók közötti kommunikációt konfigurál  
  x 

VLAN-ok közötti forgalomirányítást 

konfigurál  
  x 

Meghatározott forgalom engedélyezésére vagy 

tiltására szolgáló hozzáférési listákat készít  
x x 

Forgalomirányító eszközökön irányítási 

protokollokat konfigurál  
  x 

LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési 

sémát tervez, alhálózatokat számol  
x   

Ellenőrzi a hálózatot és az internet-

csatlakoztatást, elhárítja a fellépő hibákat  
  x 

Erőforrásokat (állományokat és nyomtatókat) 

oszt meg több számítógép között  
  x 

Felismeri és elhárítja az otthoni, ill. kisvállalati 

hálózatok biztonsági veszélyeit  
x x 

Ismert internetes alkalmazásokat telepít és 

működésüket ellenőrzi  
  x 

Internet és szerver kapcsolatra szolgáló hálózati 

eszközöket installál, konfigurál és elvégzi a 

fellépő hibák hibaelhárítását  

  x 

A működő hálózat teljesítményét monitorozza, 

a hibákat behatárolja és elhárítja  
x x 

Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez  x   

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, valamint a távközlési 

szakmára vonatkozó előírásokat 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

IPv4 és IPv6 címek és alhálózati maszkok  x x 

IPv4-es és IPv6-os alhálózatok  x x 

Az Ethernet hálózat hozzáférési rétegének 

felépítése  
x   

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása az 

internethez  
x x 

Különböző kábelek és csatlakozók ismerete, a 

csavart érpáras kábellel végzett szerelési 

munka  

x x 



 

 

A rétegelt modell és az egyes rétegek 

protokolljai  
x   

Az ügyfél-kiszolgáló viszony és a jellemző 

szolgáltatások  
x x 

A vezetéknélküli LAN-ok és biztonsági 

megfontolásai SOHO környezetben  
x x 

Egy integrált vezetéknélküli hozzáférési pont és 

ügyfél konfigurálása  
  x 

Kis és közepes hálózatokban alkalmazott 

kapcsolók és forgalomirányítók konfigurálása 

parancssorból 

  x 

Hálózati címfordítás működése és beállítása 

(NAT, PAT)  
x x 

Az irányító protokollok működése és 

konfigurálása (pl. RIP, OSPF)  
x x 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás (pl. 

RIP)  
x x 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás (pl. 

OSPF  
x x 

Hálózati veszélyek és támadási módszerek  x   

Hozzáférési listák (normál, kiterjesztett, 

nevesített)  
  x 

Helyettesítő maszk    x 

VLAN-ok és trunk kapcsolatokVLAN-ok 

közötti forgalomirányítás  
  x 

Tűzfalak és egyéb biztonsági eszközök    x 

Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és 

felhasználása  
x   

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Bináris számrendszer használata  x x 

IP-címzés  x x 

Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás    x 

Megbízhatóság  x x 

Önállóság   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés   x 

Kezdeményezőkészség x x 

Prezentációs készség x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Hibakeresés (diagnosztizálás)   x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás   x 

 

  



 

 

 

5. Hálózatok I. tantárgy 103 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető 

hálózati fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati 

LAN és WAN hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges 

elméleti háttérrel. Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az 

internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások 

telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti 

alapjait. A Hálózatok I. tantárgy támogatást nyújt a Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 

elsajátításához. A tantárgy további célja, az elméleti szakmai ismeretek elsajátítása mellett 

az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a tanulókat. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11996-16 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul IT alapok tantárgy 

Munka és környezetvédelmi alapismeretek 

Bináris és hexadecimális számrendszer 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai 

Hálózati topológiák 

Levelezési protokollok 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme 

Tűzfalak feladata, típusai 

IT eszközök fizikai védelme 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  11 óra/16 óra 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

5.3.2. Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 



 

 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

5.3.3. Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 13 óra/13 óra 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

5.3.4. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 10 óra/10 óra 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

5.3.5. Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 óra/8 óra 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

5.3.6. Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 8 óra/8 óra 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 



 

 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

5.3.7. Forgalomirányítási ismeretek  23 óra/23 óra 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

 

5.3.8. A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 10 óra/10 óra 

A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

5.3.9. IP szolgáltatások 8 óra/8 óra 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező 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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció x     Szimulációs szoftver 

9. házi feladat x       

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. rajz értelmezése x       



 

 

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 242 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózatok I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a diákok a Hálózatok I. tantárgy 

keretein belül tanult elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazzák, egy kisvállalati LAN 

és WAN hálózat tervezését, megvalósítását és hálózatfelügyeletét el tudják látni. Képesek 

legyenek az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokban szükséges eszközök és 

alkalmazások telepítésére, üzemeltetésére, konfigurálására és hibaelhárítására, valamint a 

hálózati biztonság a kialakítására. A Hálózatok I. gyakorlat tantárgy támogatást nyújt a 

Hálózatok I. tantárgy megértéséhez. A tantárgy további célja, az gyakorlati szakmai 

ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is 

felkészítse a tanulókat. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11996-16 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul IT alapok tantárgy 

Biztonságos labor és eszközhasználat 

Számítógép alkatrészek cseréje  

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása  

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása  

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 



 

 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

6.3.2. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 26 óra/26 óra 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

6.3.3. Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 20 óra/20 óra 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 



 

 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

6.3.4. IP-címzés a gyakorlatban 30 óra/30 óra 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 

Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

6.3.5. Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 30 óra/30 óra 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

6.3.6. Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 27 óra/27 óra 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 



 

 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

6.3.7. Statikus és dinamikus forgalomirányítás  51 óra/51 óra 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” 

forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

6.3.8. A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 óra/16 óra 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 



 

 

 

6.3.9. IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 óra/16 óra 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 

 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az Informatikai rendszerüzemeltető szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 

eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor. 

 

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. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció x     szimulációs szoftver 

9. házi feladat x       

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

  



 

 

 

A 

11625-16 azonosító számú 

Programozás és adatbázis-kezelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11625-16 azonosító számú Programozás és adatbázis-kezelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

P
ro

g
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m
o

zá
s 

P
ro

g
ra

m
o
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s 

g
y
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FELADATOK 

Programot készít vezérlési szerkezetek 

felhasználásával 
X X 

Szoftverfejlesztő alkalmazásokat telepít, 

használ 
  X 

Objektum orientált programozási nyelven 

alkalmazást készít 
X X 

Az objektum orientált alapelveket betartva 

készít alkalmazást 
X X 

Beépített osztályokat használ X X 

Saját osztályokat készít, használ   X 

Konzol alkalmazást készít   X 

Feladatspecifikációt értelmez X X 

Kivételeket kezel   X 

Hibakeresési technikákat alkalmaz X X 

Állományokat kezel X X 

Vékony és vastag kliensalkalmazást fejleszt X X 

Weblapot készít a legújabb szabványok szerint X X 

Programozási feladatot végez webes feladatok 

megoldására 
X X 

Adatbázis-kezelő rendszert telepít, használ X X 

Kisebb adatbázist tervez, készít, kezel X X 

SQL nyelvű parancsokat készít, futtat X X 

Verziókezelő rendszert telepít, használ   X 

Kódolási konvenciókat betart X X 

A tiszta kód alapelveit alkalmazva fejleszt X X 

Csoportban alkalmazást fejleszt, tesztel X X 

Munkájában az irodai szoftvercsomagot 

komplexen alkalmazza 
  X 

Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez  X X 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Algoritmizálási ismeretek X X 

Programozási ismeretek X X 

Egyszerű és összetett adatszerkezetek X X 

Generikus adattípusok X   

Kifejezések, műveletek, precedenciák X X 

Objektum orientált programozási alapismeretek X X 

Kivételkezelés X X 

Állománykezelési ismeretek X X 



 

 

HTML5, CSS3, JSON, XML, XAML 

alapismeretek 
X X 

Adatbázis tervezési alapismeretek X X 

Adatbázis-kezelési alapismeretek X X 

SQL nyelvi alapismeretek X X 

Tesztelési alapismeretek X X 

Verziókezelő rendszerek X X 

Kódolási konvenciók X X 

Tiszta kód alapelvei X X 

Irodai szoftvercsomag integrált alkalmazása   X 

Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és 

felhasználása 
X X 

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Aritmetikai és logikai műveletek alkalmazása X X 

Programozási tételek alkalmazása X X 

Elemi algoritmusok és adatszerkezetek 

alkalmazása 
X X 

Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg 

megértése 
X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás X X 

Döntésképesség X X 

Fejlődőképesség, önfejlesztés   X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség   X 

Kezdeményezőkészség X X 

Segítőkészség   X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás X X 

Kreativitás, ötletgazdaság X X 

Problémamegoldás, hibaelhárítás X X 

 

 

 

  



 

 

 

7. Programozás tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, 

valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót 

egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus 

elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy 

oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A 

tantárgy további célja, hogy a kapcsolódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a 

tanulókat.   

A programozás és a programozás gyakorlat esetében a kerettanterv néhány kiválasztott 

programnyelvre szűkíti az elméleti és gyakorlati órákon oktatandó programozási nyelvek 

körét. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is 

kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve. Természetesen nagyon sok 

hasonló, a későbbi szakmai továbbfejlődést is megalapozó kiváló programozási környezet 

létezik, amelyek hasonlóan jó alternatívát jelentenének. A fenti programozási nyelvek a 

kerettanterv készítésekor a legszélesebb körben használtak közé tartoznak, megismerésük 

után a tanulók olyan általános készségekre tesznek szert, amivel képesek lesznek a későbbi 

munkakörnyezetükben más programozási környezetek gyors elsajátítására és hatékony 

használatára. Természetesen a kerettanterv nem zárja ki, hogy a szaktanár az előírt 

ismeretek átadásán túl, további szakmai ismereteket is átadjon, így például saját döntése 

alapján betekintést adhat más korszerű programozási környezetekbe is (pl. Python, Ruby, 

PHP, C++, stb.) 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

Idegen nyelv: Angol nyelvű kommunikáció 

Matematikai, fizikai összefüggések programozása 

 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Bevezetés a programozásba 18 óra/23 óra 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a 

programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb 

feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus 

közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 



 

 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

7.3.2. Weboldalak kódolása 18 óra/18 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel 

történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok 

segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel 

tudnak használni kész JavaScript kódot.  

A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó 

weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű 

keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, 

footer, section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 

*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 



 

 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például 

animált megjelenítések megvalósítására). 

 

7.3.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 18 óra/18 óra 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a 

kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására 

egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek 

alkalmazásával 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 

- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként 

kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál 

nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 

operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében 

előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a 

felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök 

lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

7.3.4. JavaScript 18 óra/18 óra 



 

 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a 

fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, 

melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document 

Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása 

(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

7.3.5. Programozási típusfeladatok 11 óra/11 óra 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő 

programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban 

tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 

során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

7.3.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 25 óra/25 óra 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) 

alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, 

viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és 

logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör másik célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 



 

 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a 

kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus 

programok létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus 

felületet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését 

támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

7.3.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 16 óra/16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból 

történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. 

Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A 

saját adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési 

alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, 

indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) 



 

 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

7.3.8. Összefoglaló projektfeladat 15 óra/15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi 

legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével 

képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás 

elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás x x     

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     



 

 

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció x       

10. feladatmegoldás x x x   

11. házi feladat x       

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása 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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x   x   

3.3. rajz kiegészítés x   x   

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  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 versenyjáték   x     

 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

8. Programozás gyakorlat tantárgy 278-309 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak a gyakorlati készségeknek a fejlesztése, 

amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a 

megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és 

adatszerkezetek kiválasztására. Az elkészített programok segítségével más műveltségi 

területek problémái tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A 

tantárgy további célja, az gyakorlati szakmai ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a 

kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a tanulókat. 

A programozás és a programozás gyakorlat esetében a kerettanterv néhány kiválasztott 

programnyelvre szűkíti az elméleti és gyakorlati órákon oktatandó programozási nyelvek 

körét. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is 

kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve. Természetesen nagyon sok 

hasonló, a későbbi szakmai továbbfejlődést is megalapozó kiváló programozási környezet 

létezik, amelyek hasonlóan jó alternatívát jelentenének. A fenti programozási nyelvek a 

kerettanterv készítésekor a legszélesebb körben használtak közé tartoznak, megismerésük 

után a tanulók olyan általános készségekre tesznek szert, amivel képesek lesznek a későbbi 

munkakörnyezetükben más programozási környezetek gyors elsajátítására és hatékony 

használatára. Természetesen a kerettanterv nem zárja ki, hogy a szaktanár az előírt 

ismeretek átadásán túl, további szakmai ismereteket is átadjon, így például saját döntése 

alapján betekintést adhat más korszerű programozási környezetekbe is (pl. Python, Ruby, 

PHP, C++, stb.) 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

Idegen nyelv: Angol nyelvű kommunikáció 

Matematikai, fizikai összefüggések programozása 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Bevezetés a programozásba 46 óra/46 óra 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 



 

 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős 

csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet 

bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető 

legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A 

projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett 

ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és 

készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

8.3.2. Weboldalak kódolása 41 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével 

vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások 

elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 

- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a 

formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők 

alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, 

táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS 

szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható 

WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, 

majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A 

tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, 

Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

8.3.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 41 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 



 

 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus 

környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt 

ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a 

feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. 

Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a 

részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a 

kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

8.3.4. JavaScript 36 óra/36 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 

megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 

gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 

 

8.3.5. Programozási típusfeladatok 27 óra/22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok 

felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

8.3.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 56 óra/50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 



 

 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati 

alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált 

programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt 

grafikus alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

8.3.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 32 óra/32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script 

nyelv és Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás 

adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő 

alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes 

alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb 

ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver 

oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt 

biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver 

oldali részét megvalósítani. 

 

8.3.8. Összefoglaló projektfeladat  30 óra/30 óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő 

összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit, 

valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban 

dolgozzanak a projekten. 

 



 

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

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. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció x       

9. feladatmegoldás x x x   

10. házi feladat x       

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x     

2.2. Leírás készítése 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 x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x   

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz kiegészítés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x   x   

4. Komplex információk körében 

4.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  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     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x     

 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

 

 

A 

11999-16 azonosító számú 

Informatikai szakmai angol nyelv  

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11996-16 azonosító számú Informatikai szakmai angol nyelv megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

IT
 s
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k

m
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n

g
o

l 

n
y
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v
 

FELADATOK 

Angol nyelvű szóbeli kommunikáció 

munkatársakkal és ügyfelekkel 
x 

Angol nyelvű írásbeli kommunikáció 

munkatársakkal és az ügyfelekkel 
x 

Angol nyelvű szakmai témájú e-mailek 

olvasása és megválaszolása 
x 

Találkozót egyeztetése angol nyelven x 

Kezelési útmutató, termékdokumentáció 

összeállítása angol nyelven 
x 

Angol nyelvű prezentáció készítése 

informatikai szakmai témában 
x 

Internetes keresés angol nyelvű általános és 

speciális informatikai kifejezéseket használva 
x 

Az elektronikus és a nyomtatott formátumú 

angol nyelvű szakmai anyagokat olvasása és 

értelmezése 

x 

Internetes angol nyelvű szakmai fórumok 

olvasása, hozzászólásokat írása 
x 

Videó-megosztó portálokon található szakmai 

témájú videók értelmezése 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Általános angol nyelvű kommunikáció, beszéd, 

olvasás 
x 

Írásbeli és szóbeli kommunikációs formulák 

ismerete angol nyelven 
x 

Angol nyelvű szakmai kommunikáció a 

munkatársakkal és a partnerekkel 
x 

Alapvető informatikai szakmai szókincs 

ismerete 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Angol nyelvű beszédkészség x 

Angol nyelvű írásbeli kommunikációs képesség x 

Angol nyelvű hallott szakmai szöveg megértése x 

Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 



 

 

Határozottság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

 

  



 

 

9. IT szakmai angol nyelv tantárgy  211 óra/ 144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A műszaki területen általában, de az informatikában különösen fontos szerepe van az angol 

nyelvnek. Egy informatikus esetében sem a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés 

nem lehet hatékony a megfelelő szintű angol nyelvi tudás nélkül. Az IT munkahelyeken 

egyértelmű elvárás az angol nyelvtudás, ennek hiányában még erős szakmai ismeretek 

birtokában is szinte lehetetlen elhelyezkedni.  

A tantárgy elsődleges célja nem az, hogy speciális informatikai kifejezéseket tanuljanak 

meg a diákok, hanem az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia 

kialakulásához, amivel IT munkakörnyezetben képesek lesznek a tanulók szóban és írásban 

is angolul magabiztosan kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és feldolgozni az 

írásos, hang- vagy videó alapú szakmai anyagokat. A cél tehát az, hogy az általános angol 

nyelvi kompetencia fejlesztését egy szűkebb területen történő alkalmazás érdekében 

végezzük el. 

A tantárgy természetesen támaszkodik a közismereti kerettantervben meghatározott idegen 

nyelvi órákon megszerzett kompetenciákra. Ideális esetben a tanuló már általános 

iskolában stabil alapokat szerzett angol nyelvből, és ezt a közismereti angol nyelvórákon 

tovább mélyíti. Szélsőséges esetben azonban az is elképzelhető, hogy egy adott tanuló 

korábban soha nem tanult tanórai keretek között angol nyelvet, és szakgimnáziumi 

tanulmányai alatt is másik idegen nyelvet választott. A tantárgy oktatása során minden 

esetre fel kell készülni, és vegyes összetételű csoport esetén differenciált oktatási 

módszereket kell alkalmazni. A lényeg, hogy minden tanulót a lehetőségeihez és az 

előzetesen megszerzett angol nyelvi kompetenciáinak figyelembe vételével, a lehető 

legmagasabb angol nyelvi tudásszintre kell hozni annak érdekében, hogy a szakmai tudása 

mellett az angol tudása minél kevésbé legyen akadálya a szakmai fejlődésének és a későbbi 

hatékony munkavégzésének. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Hallás utáni szövegértés 31 óra/24 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az 

informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg 

nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra 

az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai 

ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, 

alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. 

A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és 

narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók 

többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.  



 

 

 

9.3.2. Szóbeli kommunikáció 22 óra/12 óra 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy 

más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet 

folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 

kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

9.3.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 46 óra/36 óra 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli 

kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését 

végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban 

egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a 

szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces 

videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és 

meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató 

stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy 

videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős 

részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a 

beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel 

is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. 

Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

 

9.3.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 34 óra/24 óra 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A 

megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és 

megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is 

szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul 



 

 

elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  

A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók 

tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani: 

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai 

tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható 

szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti, 

írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése. 

Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy 

szó jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk 

értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót. 

 

9.3.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 22 óra/12 óra 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a 

szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak 

kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő 

nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai 

szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. 

Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni 

késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák 

majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és 

egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és 

érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős 

csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig 

tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

 

9.3.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 22 óra/12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló 

informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a 

hatékony keresőeszközök lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan 

előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a 

választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire 

célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen 

gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt 

kereső személy. 



 

 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. 

A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy 

akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól 

használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését 

helyezzük a fókuszba. 

A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol 

még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés 

megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi 

kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen 

megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez 

új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg 

egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a 

keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik 

elemében találták meg a választ. 

 

9.3.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 

  34 óra/24 óra 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel 

az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli 

kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a 

tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra 

elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek 

mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött 

információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol 

nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot 

angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy 

most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 

 

9.4. 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. 

 



 

 

9.5. 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. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x x     

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

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     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x 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 x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x       



 

 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése   x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x 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. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

A 

12009-16 azonosító számú 

Informatikai szakmai orientáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12009-16 azonosító számú Informatikai szakmai orientáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ismeretek szerzése az informatikai 

munkaerőpiac jellemező munkaterületeiről és 

munkaköreiről 

x   

A továbbhaladási lehetőségek felmérése, 

megalapozott döntés kialakítása a további 

tanulmányokkal kapcsolatban 

x x 

Saját képességek, erősségek és gyengeségek 

felmérése, erre alapozott karrier terv készítése 
x   

Kiválasztott szakmai területen előzetes 

ismeretszerzés folytatása önállóan, illetve 

mentori segítséggel 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az informatikai munkaerőpiac átfogó ismerete x   

A továbbtanulási lehetőségek átfogó ismerete x   

Önismerettel, egyéni képességfelméréssel 

kapcsolatos fogalmak, tudnivalók 
x   

Az informatikai kiválasztott speciális 

területének szakmai alapismeretei 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Önismeret x x 

Az informatikai kiválasztott speciális 

területének szakmai alapkészségei 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

 

  



 

 

 

10. IT szakorientáció tantárgy 72 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Az IT szakorientáció tantárgy az IT szakorientáció gyakorlat tantárggyal együtt azt a célt 

szolgálja, hogy a tanulók kellően megalapozottan, képességük és érdeklődési körüknek 

legmegfelelőbb módon válasszák ki az informatikai azon területét, ahol tanulmányaikat a 

szakképzési évfolyamon vagy a felsőoktatásban később folytatni fogják. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Informatikai munkakörök 36 óra/– óra 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a  

legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a 

lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási 

lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

 

 

10.3.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti 

ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló 

ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a 

tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat 

nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A 

témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. 

Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló 

ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami 

megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek 

az összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. 



 

 

A tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 

 

 

10.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

11. IT szakorientáció gyakorlat tantárgy 108 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Az IT szakorientáció gyakorlat tantárgy az IT szakorientáció tantárggyal együtt azt a célt 

szolgálja, hogy a tanulók kellően megalapozottan, képességük és érdeklődési körüknek 

legmegfelelőbb módon válasszák ki az informatikai azon területét, ahol tanulmányaikat a 

szakképzési évfolyamon vagy a felsőoktatásban később folytatni fogják. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Informatikai munkakörök 72 óra/– óra 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki 

ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell 

azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a 

legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt 

munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és 

készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges 

előtanulmányokra és végzettségekre. 

 

11.3.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

 

11.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

A 

12003-16 azonosító számú 

Hálózati ismeretek II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12003-16 azonosító számú Hálózati ismeretek II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Elemzi és leírja a vállalati hálózatok 

infrastruktúráját 
x   x   

Feltárja az aktuális hálózatot és a használt 

alkalmazásokat 
  x   x 

Jóváhagyott hálózati terv alapján LAN 

implementálást végez 
  x   x 

Megelőzi a kapcsolási hurkok kialakulását x x   x 

Hierarchikus IP-hálózati címzési sémákat, 

VLSM-et használ, NAT-ot és PAT-ot 

konfigurál 

x x   x 

Alkalmazza az osztály nélküli 

forgalomirányítást 
x x     

WAN kapcsolatokat implementál x x     

WLAN hálózatot tervez, konfigurál x x x x 

Forgalomirányító eszközökön irányítási 

protokollokat konfigurál 
  x     

Strukturált módszertan és az OSI modell 

felhasználásával LAN, WAN és WLAN 

hibaelhárítást végez 

x x x x 

Összegyűjti a felhasználói követelményeket x x     

Informatikai hálózati eszközök alkalmazásával 

egyszerű internet hálózatot tervez 
x x     

LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési 

sémát tervez 
x x     

LAN tervezési követelményeknek megfelelő 

eszközlistát állít össze 
x x     

LAN/WAN hálózat prototípus telepítését és 

konfigurálását végzi 
  x     

Informatikai hálózati eszközök IOS szoftverét 

letölti és frissíti 
  x   x 

WAN-ok és távmunkások támogatását végzi x x     

Beazonosítja a hálózati alkalmazásokat, 

hálózati forgalmat 
x x   x 

Elkészíti a megfelelő IP címzési tervet x x     

Elkészíti a hálózati tervdokumentációt x x     

Hálózattervező programot használ   x     

Teszteli a hálózatot   x   x 

VPN hálózatok működése, felépítése és 

biztonsága 
x x x x 

A hálózatok monitorozása és 

hibajavítása 
x x x x 



 

 

QOS alapismeretek, modellek és 

megvalósítási technikák 
x x x x 

Hitelesítési alapismeretek, protokollok x x x x 

Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez x x x x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, valamint a távközlési 

szakmára vonatkozó előírásokat 

x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vállalati hálózatok, VPN x x x x 

Hálózati problémák, ütközési és szórási 

tartományok 
x x     

Forgalomirányítás és -kapcsolás x x     

Kapcsolási hurkok x x   x 

Feszítőfa protokoll (STP, RSTP) x x   x 

VLAN-ok, trönkölés x x x x 

VoIP eszközök és technológiák     x x 

WLAN eszközök és technológiák x x x x 

Hierarchikus IP címzés x x     

VLSM technológia x x     

Hálózati címfordítás (NAT, PAT) x x   x 

Osztály nélküli forgalomirányítás, CIDR, 

útvonalösszegzés 
x x     

Távolságvektor alapú forgalomirányítás (pl. 

RIP, EIGRP) 
x x     

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás (pl. 

OSPF) 
x x     

WAN eszközök és technológiák x x     

WAN szabványok x x     

Csomag- és vonalkapcsolás x x     

WAN beágyazások (HDLC, PPP) x x     

PPP hitelesítés (PAP, CHAP) x x     

Helyettesítő maszk x x     

Hálózattervezési koncepciók és követelmények x x     

Minőségbiztosítás, QoS x x     

IP címzés, IPv4 és IPv6 x x     

LAN/WAN prototípus   x     

Implementálási terv, telepítési terv x x     

Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és 

felhasználása 
x x x x 

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Bináris számrendszer használata x x x x 

IP-címzés x x x x 

Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x 

Megbízhatóság x x x x 

Önállóság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x x x 



 

 

Kezdeményezőkészség x x x x 

Prezentációs készség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x x 

Hibakeresés (diagnosztizálás) x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x 

 

12. Hálózatok II. tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózatok II. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek egy nagyobb 

és összetettebb hálózatot tervezni és méretezni úgy, hogy a hálózatban egy eszköz vagy 

kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza.  Továbbá ismerjék a WLAN és a 

WAN hálózatokra fókuszálva a technológiák, a hálózatokban szükséges eszközök és 

alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, a redundancia megvalósítás, valamint a 

hálózatbiztonság, a hálózat monitorozás és hibaelhárítás elméleti alapjait. Képesek 

legyenek a hálózat méreteinek megfelelő forgalomirányítás megtervezésére, a protokoll 

kiválasztására. A Hálózatok II. tantárgy támogatást nyújt a Hálózatok II. gyakorlat tantárgy 

elsajátításához. A tantárgy további célja, az elméleti szakmai ismeretek elsajátítása mellett 

az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a tanulókat. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Hálózatok I. tantárgy 

Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek 

Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 

Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 

IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 

Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 

Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 

Forgalomirányítási ismeretek 

A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 

IP szolgáltatások 

IT hálózatbiztonság tantárgy 

Az IT hálózatbiztonság alapjai 

IT hálózatbiztonság megvalósítása 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Redundancia szükségessége és megoldásai 18 óra/18 óra 

Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

Hibatartomány meghatározása 

LAN redundancia jelentősége, szerepe, megvalósítási lehetősége 

OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémái 

Redundáns kapcsolt hálózat protokolljai 

Feszítőfa protokoll (STP) feladata és működése 

Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) feladata és működése 

PVST+ áttekintése 

STP hibakeresés 

Forgalomirányító redundancia szükségessége, lehetőségei 

First Hop Redundancy Protocols (FHRP) feladata és működése 



 

 

Hot Standby Router Protocol (HSRP) feladata és működése 

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) feladata és működése 

EtherChannel port összevonás előnyei, megvalósítása, konfigurációja 

Port Aggregation Protocol (PAgP) és Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

működése 

 

12.3.2. Vezeték nélküli LAN 6 óra/6 óra 

Vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák 

WLAN összetevők 

WLAN topológiák 

WLAN működése, megvalósítása 

WLAN biztonság (támadási típusok, védelem) 

 

12.3.3. Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás 24 óra/24 óra 

Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 működése 

OSPF szomszédsági viszony 

DR/BDR választás menete 

OSPF területek jelentősége 

Többterületű OSPF működése 

OSPF hibaelhárítás 

EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

EIGRP működése, szomszédsági viszonyok 

EIGRP szomszédtábla, topológiatábla, irányítótábla 

DUAL algoritmus 

EIGRPv6 

EIGRPv4 és EIGRPv6 ellenőrzése 

BGP tulajdonságai, szerepe, feladata 

 

12.3.4. WAN technológiák és kapcsolatok 27 óra/27 óra 

A WAN és az OSI modell kapcsolata 

WAN összetevők és eszközök 

WAN csatlakozási módok 

Soros kommunikációs szabványok 

PPP működése  

PPP hitelesítés megvalósítási lehetőségei 

Frame Relay alapok 

Hálózati címfordítás (NAT) megvalósítása 

PPPoE protokoll feladata, működése, beállítása 

eBGP szerepe, feladata, alapszintű beállítása 

 

12.3.5. Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 18 óra/18 óra 

LAN biztonsági beállítások 

Site-to-site VPN feladata, lehetőségei 

Remote-access VPN feladata, lehetőségei 

DMVPN működése, feladata, lehetőségei 

Generic Routing Encapsulation (GRE) feladata, működése 

IPsec keretrendszer feladata, működése 

Syslog protokoll működése, üzenetformátumok 

NTP protokoll jelentősége 

SNMP és SNMPv3 protokoll működése, feladata 



 

 

Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök áttekintése 

Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

Viszonyítási alap jelentősége 

QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

Porttükrözés használata hálózat monitorozáshoz 

Hálózat programozás, mint új tendencia, megjelenése 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció x     Szimulációs szoftver 

9. házi feladat x       

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

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   

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   x   



 

 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x   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       

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Hálózatok II. gyakorlat tantárgy 279 óra/279 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A Hálózatok II. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek egy 

nagyobb és összetettebb hálózatot tervezni, megvalósítani és konfigurálni úgy, hogy a 

hálózatban egy eszköz vagy kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza.  Továbbá 

használni tudják a WLAN és a WAN hálózatokra fókuszálva a technológiák, a 

hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, a 

redundancia megvalósítás, valamint a hálózatbiztonság, a hálózat monitorozás és 

hibaelhárítás gyakorlati megvalósításait. Képesek legyenek a hálózat méreteinek megfelelő 

forgalomirányítás konfigurálására, ellenőrzésére, hibaelhárítására. A Hálózatok II. 

gyakorlat tantárgy támogatást nyújt a Hálózatok II. tantárgy elsajátításához. A tantárgy 

további célja, a gyakorlati szakmai ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó 

ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a tanulókat. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 

IP-címzés a gyakorlatban 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás  

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

IP szolgáltatások a gyakorlatban 

IT hálózatbiztonság gyakorlat tantárgy 

Az IT hálózatbiztonság alapjai 

IT hálózatbiztonság megvalósítása 

 



 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Redundancia megvalósítása kapcsolt hálózatokban 54 óra/54 óra 

Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

Hálózati operációsrendszerek telepítése 

Hibatartomány meghatározása 

OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémáinak meghatározása 

Redundáns kapcsolt hálózat kiépítése 

Feszítőfa protokoll (STP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd választásának 

befolyásolása 

Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd 

választásának befolyásolása 

Rapid PVST+ konfigurálása 

STP hibakeresés 

Forgalomirányító redundancia tervezése 

First Hop Redundancy Protocols (FHRP) protokollok konfigurálása és ellenőrzése 

EthreChannel konfigurálása, ellenőrzése  

EthreChannel hibakeresés 

 

13.3.2. Vezeték nélküli LAN megvalósítása 18 óra/18 óra 

Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása 

WLAN eszközök (vezeték nélküli forgalomirányító, hozzáférési pont, kliens) 

konfigurálása  

Hibakeresés WLAN hálózatban 

Hibaelhárítás WLAN hálózatban 

 

13.3.3. Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás megvalósítása 72 óra/72 óra 

Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 beállítása 

OSPF működésének ellenőrzése és hibajavítás 

DR/BDR választás befolyásolása 

Többterületű OSPF konfigurálása, ellenőrzése 

Többterületű OSPF hibaelhárítás 

EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

EIGRP konfigurálása IPv4 hálózatban 

EIGRP konfigurálása IPv6 hálózatban 

EIGRPv4 és EIGRPv6 működésének ellenőrzése, hibajavítás 

BGP tulajdonságai, szerepe, feladata, konfigurálása 

 

13.3.4. WAN technológiák és WAN kapcsolatok megvalósítása 81 óra/81 óra 

PPP kapcsolat konfigurálása 

PPP kapcsolat ellenőrzése és hibaelhárítás 

PPP hitelesítés konfigurációja 

PPP hitelesítés ellenőrzése és hibaelhárítás 

PPPoe konfigurálása 

eBGP konfigurálása 

 

13.3.5. Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 54 óra/54 óra 

Generic Routing Encapsulation (GRE) konfigurálása és hibaelhárítás 

Syslog monitorozás konfigurálása, ellenőrzés és hibajavítás 

NTP konfigurálása 

SNMP konfigurálása, ellenőrzése, hibajavítás 



 

 

Porttükrözés használata a hibaelhárításban 

Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök használata 

Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

Viszonyítási alap készítése 

QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az Informatikai rendszerüzemeltető szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott Eszköz- 

és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. megbeszélés     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció x     szimulációs szoftver 

9. házi feladat x       

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 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   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

6.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

14. IT hálózatbiztonság tantárgy 46,5 óra/46,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a hálózatok biztonságára fókuszálva megismertesse a tanulókkal a 

hálózatbiztonság alapelveit, a hardveres és szoftveres védelem eszközeit, azok 

telepítésének, üzemeltetésének elméleti alapjait. A tantárgy bevezetést nyújt továbbá a 

hálózatbiztonság tervezésébe és támogatásába is. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Hálózatok I. tantárgy 

Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek 

Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 



 

 

Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 

IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 

Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 

Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 

Forgalomirányítási ismeretek 

A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 

IP szolgáltatások 

Hálózatok II. tantárgy 

Redundancia szükségessége és megoldásai 

Vezeték nélküli LAN 

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás 

WAN technológiák és kapcsolatok 

Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Az IT hálózatbiztonság alapjai 15,5 óra/15,5 óra 

Hálózatbiztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, 

hálózatbiztonsági házirendek. 

Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 

Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

Titkosítási módszerek, szabványok 

Hálózatbiztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

Hálózatbiztonság, veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés 

 

14.3.2. IT hálózatbiztonság megvalósítása 31 óra/31 óra 

Eszközök monitorozása és menedzselése 

Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog, NTP) 

Hitelesítés, engedélyezés és tevékenység-követés (AAA) alapfogalmai, konfigurálása, 

hibaelhárítása 

Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.  

Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök 

Hozzáférés-vezérlés listák 

Behatolás detektálása és megelőzése (IDS, IPS) 

LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai 

VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati 

hozzáférési módszerek a vállalati hálózatokban  

Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás 

 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     X   

2. kiselőadás   X     

3. megbeszélés     X   

4. szemléltetés     X   

5. projekt   X     

6. kooperatív tanulás   X     

7. szimuláció X     Szimulációs szoftver 

8. házi feladat X       

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     



 

 

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

6.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

15. IT hálózatbiztonság gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a hálózatok biztonságára fókuszálva megismertesse a tanulókkal a 

hálózatbiztonság alapvető gyakorlati feladatainak megoldásait, a hardveres és szoftveres 

védelem eszközeit, azok telepítésének, üzemeltetésének gyakorlati alapjait. A tantárgy 

bevezetést nyújt továbbá a hálózatbiztonság tervezésébe, gyakorlati megvalósításába és a 

biztonság támogató tevékenységébe is. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 

IP-címzés a gyakorlatban 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás  

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés  

IP szolgáltatások a gyakorlatban 

Hálózatok II. gyakorlat tantárgy 

Redundancia megvalósítása kapcsolt hálózatokban  

Vezeték nélküli LAN megvalósítása 

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás megvalósítása 

WAN technológiák és WAN kapcsolatok megvalósítása 

Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 



 

 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Az IT hálózatbiztonság alapjai 31 óra/31 óra 

Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása 

Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése, 

helyreállítás 

Hálózati eszközök biztonságának növelése és biztonságos távelérése (ssh, https) 

Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP) 

15.3.2. IT hálózatbiztonság megvalósítása 62 óra/62 óra 

Hálózatbiztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, AAA 

védelem beállítása 

Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN), VPN 

felügyelet 

VLAN-ok biztonsági beállításainak konfigurálása 

IPS konfigurálása, felügyelete 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai 

Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása (https, sftp, tanúsítványkezelés) 

Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás 

 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az Informatikai rendszerüzemeltető szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 

Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     X   

2. kiselőadás   X     

3. megbeszélés     X   

4. szemléltetés     X   

5. projekt   X     

6. kooperatív tanulás   X     

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 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   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

6.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

A 

12013-16 azonosító számú 

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12013-16 azonosító számú Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Meghatározza a hálózati kiszolgáló 

funkciójának és várható terhelésének megfelelő 

fizikai vagy infrastruktúra szolgáltatásként 

elérhető hardvert 

x x 

Redundanciát és magas rendelkezésre állást 

biztosító tároló rendszert telepít és konfigurál 
x x 

Kiválasztja a működési körülményeknek 

legmegfelelőbb hálózati operációs rendszer 

változatot, illetve disztribúciót 

x x 

Windows és Linux kiszolgáló operációs 

rendszert telepít, ennek keretében partícionálja 

a merevlemezt, kiválasztja és létrehozza a 

fájlrendszert 

  x 

Telepíti az operációs rendszer biztonsági 

frissítéseit, eszközmeghajtó programokat szerez 

be és telepít, kernelt konfigurál és fordít 

  x 

Feltelepíti és beállítja a boot manager-t, 

testreszabja az indítási folyamatot, beállítja a 

rendszer futási szintjét és megfelelő módon 

leállítja, illetve újraindítja a kiszolgálót 

  x 

Rendszerösszetevők és alkalmazások 

telepítéséhez csomagkezelő rendszert használ 
  x 

Gondoskodik a különböző szerepkörök, 

tulajdonságok és szolgáltatások telepítéséről, 

kezeléséről, beállítja a szolgáltatások 

indításának módját 

  x 

Hálózati címtárszolgáltatást telepít, konfigurál 

és üzemeltet; felhasználókat és csoportokat hoz 

létre, jelszókezelést végez; hálózati 

csoportházirendet tervez meg és alkalmaz 

x x 

Hálózati fájl- és nyomtató szolgáltatást telepít 

és konfigurál, beálltja a megosztásokat; 

lemezkvótát állít be a felhasználók számára, 

beállítja a fájlrendszer jogosultsági és 

tulajdonosi rendszerét 

  x 

Testreszabja és használja a shell környezetet, 

egyszerűbb feladatok megoldására scripteket 

készít, ütemezett feladatkezelést végez 

  x 

Hálózati operációs rendszeren működő 

dinamikus forgalomirányítási protokollt telepít 

és konfigurál 

  x 

DHCP és DNS kiszolgálót telepít és konfigurál   x 



 

 

Web kiszolgálói feladatokat biztosító hálózati 

szolgáltatást telepít és konfigurál, virtuális web 

kiszolgálót és virtuális könyvtárat hoz létre 

  x 

FTP, e-mail és adatbázis  kiszolgálót telepít és 

konfigurál 
  x 

Biztonságos távoli elérést biztosító szolgáltatást 

telepít és konfigurál 
  x 

Beállítja a szoftveres tűzfalat és az egyéb fejlett 

biztonsági funkciókat, hálózati hozzáférés-

védelmet telepít és állít be 

  x 

Hálózati mentési és visszaállítási feladatot 

tervez meg és hajt végre 
x x 

Monitorozza és felügyeli a hálózati operációs 

rendszer és az ügyfelek működését, naplózási 

beállításokat végez, naplófájlokat elemez 

x x 

Virtualizációs környezetet telepít, virtuális 

munkaállomásokat és kiszolgálókat telepít 
  x 

Felügyeli, monitorozza és optimalizálja a 

virtuális munkakörnyezetben üzemelő 

számítógépek működését 

  x 

Egymással együttműködő és egymást 

kiegészítő funkciójú Windows és Linux 

kiszolgálót egyaránt tartalmazó rendszert 

tervez, konfigurál és üzemeltet 

x x 

Privát-, nyilvános- és hibrid 

felhőszolgáltatásokat használ, konfigurál és tart 

karban 

  x 

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, valamint a távközlési 

szakmára vonatkozó előírásokat 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Hálózati operációsrendszerek telepítési módjai x x 

Tárolórendszerek típusai működési elvük x   

Címtárszolgáltatáshoz tartozó fogalmak x   

Csoportházirend fogalma x x 

Magas rendelkezésre állás biztosítása x x 

Hálózati címzés és címkiosztás (IPv4 és IPv6 

címzés) 
x x 

Szoftveres tűzfal és egyéb biztonsági 

beállítások 
x x 

DNS alapok x   

Távoli elérést biztosító technológiák x x 

Hálózati hozzáférést szabályozó technológiák x x 

Nyomtató kiszolgálás x x 

Fájl kiszolgálás x x 

Web- és FTP kiszolgálás x x 

E-mail kiszolgálás x x 

Adatbázis kiszolgálás x x 

Hálózat felügyelet és a hibaelhárítás x x 

Virtualizált környezet és hálózat, illetve 

virtuális gépek telepítése és beállítása 
x x 

Privát felhő, nyilvános felhő, hibrid felhő 

jellemzői 
x   



 

 

Szoftver szolgáltatás (Software as a Service), 

platform szolgáltatás (Platform as a Service), 

infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructure as a 

Service) 

x x 

Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Bináris számrendszer használata x x 

IP-címzés x x 

Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg 

megértése és felhasználása 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x 

Megbízhatóság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x x 

Kezdeményezőkészség x x 

Prezentációs készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x 

Hibakeresés (diagnosztizálás) x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

 

  



 

 

 

16. Szerverek és felhőszolgáltatások tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A Szerverek és felhőszolgáltatások tantárgy tanításának célja a Windows és Linux 

szerverekkel megvalósított helyi- és  internetszolgáltatások, valamint a felhőszolgáltatások 

telepítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. További cél a 

Windows és Linux alapú rendszerek integrációjának megismerése. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika tantárgy– Operációs rendszerek ismerete és informatikai eszközök használata 

témakörök 

IT alapok tantárgy - Személyi számítógépek felépítése, Operációs rendszerek témakörök 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Windows Server telepítése és üzemeltetése 33 óra/33 óra 

Windows Server kiadások és licencelési módjuk 

A hardverkövetelmények meghatározása 

A telepítési módok áttekintése 

Frissítés és migráció 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager 

segítségével 

PowerShell alapok 

A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 

Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

(megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 

A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

Hálózati alapszolgáltatások áttekintése 

Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, 

engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) 

Címtárszolgáltatás alapok 

A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és 

szervezeti egységek) 

Active Directory haladó ismeretek 

A csoportházirend 

A távoli elérési módok áttekintése 

Virtualizáció Hyper-V-vel 

Terminálszolgáltatás alapok 

A Web- és az FTP szerver 

Adatbázis kiszolgáló 

A Server Core telepítési változat 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup 

 

16.3.2. Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 33 óra/33 óra 

A szerver hardverkövetelményének meghatározása 

A szerver betöltési folyamatának áttekintése 

A futási szintek meghatározása, azok funkciói 



 

 

Linux fájlrendszerek 

A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 

A boot manager működése 

A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 

A csomagkezelők és függőségek áttekintése 

Munka a parancssorban 

Parancssori szűrők áttekintése 

Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 

Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek 

Folyamat-menedzsment áttekintése 

Folyamatok futási prioritása 

Alapvető reguláris kifejezések 

Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 

Rendszernaplózás 

Grafikus felhasználói felület beállításai 

Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal 

E-mail továbbítás 

Nyomtatás, nyomtatási sor 

Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 

Névfeloldás működése, beállításai 

Címfordítás áttekintése 

Biztonságos adattovábbítás bemutatása 

Forgalomirányítás Linux szerver segítségével 

Biztonsági mentés alapjai 

Webszerver szolgáltatás 

Adatbázis kiszolgáló 

Tűzfal és proxy szolgáltatások (pl. iptables, squid) 

Levelezési szolgáltatások (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP) 

 

16.3.3. Linux és Windows alapú rendszerek integrációja 12 óra/12 óra 

Windows és Linux rendszerek együttműködése 

Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben 

Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 

 

16.3.4. Felhőszolgáltatások 15 óra/15 óra 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

– Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, fizikai és adatbiztonság 

– Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

– Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

– PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

– Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

– A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 

Felhő alapú szolgáltatások: az infrastruktúra-szolgáltatás (Infrastructure-as-a-Service, 

IaaS), a platformszolgáltatás (Platform-as-a-Service, PaaS) és a szoftverszolgáltatás 

(Software-as-a-Service, SaaS) jellemzői 

Infrastruktúta-szolgáltatás 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

– Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  



 

 

– Virtuális lemezek 

– Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

– Magas rendelkezésre állás biztosítása 

– Skálázhatóság 

– Biztonsági mentés 

– Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 

Adattárolás a felhőben 

– Adatlemezek 

– Fájlmegosztás 

– Menedzselt adattárolási megoldások 

– Adatbázisok 

 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

 

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  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x x   

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció x x     

9. feladatmegoldás x x x   

10. házi feladat x x     

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat tantárgy 279 óra/279 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat tantárgy tanításának célja a Windows és 

Linux szerverekkel megvalósított helyi- és  internetszolgáltatások telepítése, valamint  

üzemeltetése  során végrehajtandó gyakorlati feladatok elsajátítására és a kapcsolódó ipari 

minősítés megszerzésére. További cél a Windows és Linux alapú rendszerek 

integrációjával, valamint a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos gyakorlati készségek 

elsajátítása. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika tantárgy– Operációs rendszerek ismerete és informatikai eszközök használata 

témakörök 

IT alapok gyakorlat tantárgy - Személyi számítógépek felépítése, Operációs rendszerek 

témakörök 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. Windows Server telepítése és üzemeltetése 99 óra/99 óra 

A Windows Server telepítése 

A Windows Server frissítése és migrációja 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz 

segítségével 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével 

PowerShell parancsok és scriptek 

Rendszerfelügyeleti eszközök használata 

Megosztások és tárolók beállítása 

Kvóták és szűrések beállítása 

A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése 

A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása 

Hitelesítés és engedélyezés beállítása 

A fájlrendszer jogosultságainak beállítása 

A Windows tűzfal beállítása 

Az Active Directory telepítése és beállítása 

Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és 

kezelése 

Read-only tartományvezérlő telepítése  

Csoportházirendek beállítása 

Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal 

Távoli elérés DirectAccess segítségével 

A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése 

Virtuális desktop gépek üzemeltetése 

A terminálszolgáltatás beállítása 

A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

A Server Core telepítése 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése 

 

17.3.2. Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 99 óra/99 óra 



 

 

A szerver hardver konfigurálása 

A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási szintek 

között 

A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból 

A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) 

A boot manager telepítése és beállítása 

Megosztott könyvtárak telepítése 

Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése 

Programok telepítése forrásból 

A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, 

egyszerű szkriptek írása) 

Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése 

Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, 

fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) 

Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel 

küldése folyamatnak) 

Folyamatok futási prioritásának módosítása 

Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével 

Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai) 

Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása 

Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése 

Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése 

X Window System, képernyőkezelők használata; bejelentkezés a grafikus rendszerbe, 

a grafikus környezet kiválasztása 

Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron) 

Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás 

Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, ping, 

dig, traceroute, tracepath) 

Címfordítással kapcsolatos beállítások 

Hálózati hibaelhárítás 

Névfeloldás működése, beállításai 

Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, GnuPG, 

X11 tunnels) 

Forgalomirányítási beállítások 

A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer 

visszaállítása ezekből 

Apache webszerver telepítése, konfigurálása 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (pl. iptables, squid, ACL, kliensazonosítás) 

Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, 

POP3, IMAP) 

 

17.3.3. Linux és Windows alapú rendszerek integrációja 36 óra/36 óra 

A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének beállítása 

Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására 

LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához 

Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével 

 

17.3.4. Felhőszolgáltatások 45 óra/45 óra 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 



 

 

– Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

– Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

– PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

– Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

– A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

– Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

– Virtuális lemezek 

– Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

– Magas rendelkezésre állás biztosítása 

– Biztonsági mentés 

– Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 

Adattárolás a felhőben 

– Adatlemezek 

– Fájlmegosztás 

– Menedzselt adattárolási megoldások 

– Adatbázisok 

 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

17.5.1. 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. magyarázat        

2. kiselőadás x x    

3. megbeszélés   x    

4. vita   x    

5. szemléltetés   x    

6. projekt   x    

7. kooperatív tanulás   x    

8. szimuláció x x    

9. feladatmegoldás x x    

10. házi feladat x     

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 



 

 

 

18. Projekt tervezés tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

P
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k
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FELADATOK 

A rendezvényszervezés informatikai hátterének 

megismerése 
x 

Logótervezés x 

Animációk létrehozása x 

Névjegykártya készítése x 

Reklám (banner) létrehozása x 

Szórólap megtervezése és elkészítése x 

Képszerkesztés x 

Hangfájlok szerkesztése x 

Videók készítése és szerkesztése x 

Prezentációkészítés x 

Jelentkezési lapok kidolgozása x 

Weblapkészítés x 

Az internetes média felhasználhatóság megismerése x 

Adatbázis létrehozása és kezelése x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Képszerkesztés ismeretek x 

Word, Excel és Publisher ismeretek x 

Hangszerkesztés ismeretek x 

Videószerkesztés ismeretek x 

Weblapkészítés ismeretek x 

Internetes média ismeretek x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Képszerkesztő programok kezelése x 

Hangszerkesztő programok kezelése x 

Videószerkesztő programok kezelése x 

Weblap készítése x 

A Word, az Excel és a Publisher használata x 

Az internetes médiaportálok használata x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 



 

 

Precizitás x 

Önállóság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Együttműködés x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

Problémamegoldás x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x 

 

 

18.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy a tanulók megismerjék egy rendezvényszervezés 

informatikai hátterét, elmélyítsék az ehhez szükséges szoftverek használatához kapcsolódó 

tudásukat, illetve képesek legyenek weblapok készítésére és az internetes média megfelelő 

használatára. 

 

18.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

 Szövegszerkesztés 

 Táblázatkezelés 

 Prezentáció készítés 

 Hangszerkesztés 

 Videószerkesztés 

 Weblapszerkesztés 

Művészetek 

 Rajz 

Magyar nyelv és irodalom 

Angol nyelv 

 

18.3 Témakörök 

 18.3.1 Arculattervezés 12 óra/- óra 

A témakör egy rendezvény arculattervezésének bemutatására szolgál az alábbi pontokat 

érintve: 

Logótervezés: 

- A vektorgrafika és a rasztergrafika megkülönböztetése 

- Logó tervezése és készítése 

- Animációk készítése 

Névjegykártya megtervezése: 

- Névjegykártya tervezése 

- Logó felhasználása 

Reklámkészítés 

- Reklám (banner) tervezése és készítése 

- A Microsoft Publisher használata 

Szórólapkészítés 

- Szórólapok célszerű tervezése az információmennyiség és stílusosság arányainak 

betartásával 

Plakáttervezés 

- Plakátok tervezése 



 

 

 

 

 18.3.2 Multimédiás fájlok készítése és szerkesztése 8 óra/- óra 

A témakör multimédiás fájlok készítését és szerkesztését mutatja be az alábbi pontokat érintve: 

Hangfájlok szerkesztése 

- Hangformátumok felismerése és konvertálása 

- Hangfájlok szerkesztése a megfelelő programmal 

Videófájlok létrehozása és szerkesztése 

- Videók szerkesztése  

- Videók készítése 

- Hangfájlok beillesztése 

Prezentáció készítés 

- Interaktív prezentációk megtervezése és elkészítése 

- Multimédiás fájlok beillesztése a prezentációba 

 

 18.3.4 Adatok kezelése 4 óra/-* óra 

A témakör jelentkezési lapok kialakítását, illetve adatok adatbázisba való bevitelét és kezelését 

mutatja be az alábbi pontokat érintve: 

Jelentkezési lap kialakítása 

- Jogi háttér megvizsgálása 

- Megtervezés és elkészítés 

Adatbázis kezelés 

- Adatok bevitele 

- Adatok lekérdezése 

- Adatok kezelése 

 

 18.3.5 Az internetes felhasználhatósága 12 óra/* óra 
A témakör a weblap és a facebook oldal készítését, egyéb médiaportálok és közösségi hálók 

felhasználhatóságát mutatja be az alábbi pontokat érintve: 

- Weblapkészítési alternatívák 

- Weblapszerkesztés 

- Multimédiás tartalom felhasználása 

- Facebook oldal készítése 

- Posztolható tartalmak kiválasztása 

- Médiaportálok megismerés 

- A közösségi hálók felhasználási lehetőségei 

 

18.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel 

rendelkező tanterem. 

ítógépes terem (előre telepített  

 

18.5 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. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás x x     



 

 

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. feladatmegoldás x x x   

10. házi feladat x       

 

 

18.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 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   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 



 

 

6.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
  x     

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
  x     

6.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
  x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
  x     

7.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

18.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

A 

12010-16 azonosító számú 

Nyílt forráskódú rendszerek kezelése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12010-16 azonosító számú Nyílt forráskódú rendszerek kezelése megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Parancssori felületet (CLI) használ   x 

Súgókat és manuálokat használ   x 

Fájl- és könyvtárkezelési feladatokat végez   x 

Állományokat archivál és tömörít   x 

Utasításláncokat (pipeline) használ   x 

Egyszerű shell szkriptet készít   x 

Csomagokat telepít, frissít és eltávolít   x 

Folyamatokat menedzsel   x 

Naplófájlokat ellenőriz   x 

Hálózati beállításokat konfigurál és ellenőriz   x 

Csoportot létrehoz, módosít és töröl   x 

Felhasználót létrehoz, módosít és töröl   x 

Beállítja a felhasználói jelszavakat   x 

Fájlok és könyvtárak csoportját, tulajdonosát 

beállítja 
  x 

Fájlok és könyvtárak jogosultságait beállítja   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kernel és folyamat fogalma x   

Linux disztribúciók x   

Nyílt forráskód, licencelés x   

CLI és GUI felületek x   

Ablakkezelők (Window Manager) és asztali 

környezetek (Desktop Environment) 
x   

Linux utasítások általános szintaxisa x x 

Alias fogalma x x 

Fájl és könyvtár keresési módszerek, 

helyettesítő karakterek 
x x 

Súgók és manuálok x x 

Linux könyvtár hierarchia x x 

Abszolút- és relatív elérési útvonalak x x 

Fájl- és könyvtárkezelő utasítások x x 

Archiválás és tömörítés x x 

Utasítások láncolása (pipeline), I/O átirányítás x x 

Shell szkriptek és elemeik (változók, 

elágazások, ciklusok) 
x x 

Alkalmazások telepítése, dpkg és rpm 

csomagok kezelése 
x x 

Hálózati alapbeállítások, IPv4 és IPv6 címek 

konfigurációja 
x x 

Felhasználók és csoportok menedzselése x x 

Szimbolikus- és hard linkek x x 



 

 

Fájl jogosultságok, a jogosultságok 

megváltoztatása 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Linux parancssor kezelése   x 

Súgók és manuálok használata   x 

Fájlkezelési műveletek végzése   x 

Felhasználók és csoportok létrehozása   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Precizitás x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Hibakeresés (diagnosztizálás)   x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás   x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x 

 

  



 

 

 

19. Linux alapok tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy bevezesse a tanulókat a nyílt forráskódú rendszerek, 

ezen belül is a Linux operációs rendszer használatába, megalapozza a haladó szintű 

ismeretek későbbi elsajátítását, valamint a belépő szintű LPI Linux Essentials ipari 

minősítéshez illeszkedő ismereteket biztosítson. 

 

19.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szervesen kapcsolódik a 11996-11 azonosító számú Információtechnológiai 

alapok modul IT alapok tantárgyának tartalmaihoz. A tantárgy elsajátítását nagymértékben 

segíti a szakmai angol nyelv legalább alapszintű ismerete. 

 

19.3 Témakörök 

19.3.1 Bevezetés a Linuxba 4 óra/- óra 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, 

valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 

– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

19.3.2 Linux parancssor használata 4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

19.3.3 Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés  4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 



 

 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

19.3.4 Bevezetés a héjprogramozásba 8 óra/- óra 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell 

programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

19.3.5 Felhasználói fiókok kezelése 8 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 

– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

19.3.6 Jogosultságok beállítása 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

 

19.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem (külön partícióra vagy virtuális gépre előre telepített Linux operációs 

rendszerrel). 

 

19.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy tanítása során a frontális osztálymunka mellett számos módszer is 

alkalmazható. Kisebb témákat ki lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet 

a tanulók később kiselőadás formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban 



 

 

előadhatnak. Egy-egy adott témakör feldolgozása során szemléltetésként, valamint a 

tanulók számára kipróbálásra jól használható egy előre telepített virtuális gép. 

 

19.5.1 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. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. szemléltetés   x x   

 

19.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.4. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x       

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.3. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

19.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  

  



 

 

20 Linux alapok gyakorlat tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

20.1 A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapszinten képesek legyenek a Linux operációs rendszer 

parancssori használatára, valamint hogy belépő szintű, az LPI Linux Essentials ipari 

minősítéshez illeszkedő készségeket adjon át. 

 

20.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szervesen kapcsolódik a 11996-11 azonosító számú Információtechnológiai 

alapok modul IT alapok tantárgyának tartalmaihoz. A tantárgy elsajátítását nagymértékben 

segíti a szakmai angol nyelv legalább alapszintű ismerete. 

 

20.3 Témakörök 

20.3.1 Linux parancssor használata 3 óra/- óra 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A 

tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások 

szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, 

uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

20.3.2 Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és 

könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és 

tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó 

tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

20.3.3 Bevezetés a héjprogramozásba 7 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 



 

 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori 

szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

20.3.4 Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 3 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 

 

20.3.5 Csomag- és processzkezelés 4 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben 

csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját 

megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség 

esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

 

20.3.6 Felhasználói fiókok kezelése 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel 

csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat 

csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod 

utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 



 

 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

20.3.7 Jogosultságok beállítása 7 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a 

tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az 

olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

 

20.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem (külön partícióra vagy virtuális gépre előre telepített Linux operációs 

rendszerrel). 

 

20.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tevékenység jellegéből fakadóan a tantárgy oktatásakor jó módszer az egyéni gyakorlat, 

de e mellet számos módszer is alkalmazható. Gyakorlati feladatok kiadhatók csoportos 

feldolgozásra is, majd egyéni- vagy csoport szinten megbeszélhetők annak tapasztalatai. 

 

20.5.1 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. magyarázat x x x   

2. megbeszélés x x x   

3. szemléltetés   x x   

 

20.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x     

1.3. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x     

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Gyakorlati munkavégzés körében 

2.1. Műveletek gyakorlása x x     

3. Üzemeltetési tevékenységek körében 



 

 

3.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
x x     

 

20.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

 

 

21. Idegen nyelvek tantárgy      124 óra/ 201 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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FELADATOK 

Angol nyelvű szóbeli kommunikáció 

munkatársakkal és ügyfelekkel 
x 

Angol nyelvű írásbeli kommunikáció 

munkatársakkal és az ügyfelekkel 
x 

Angol nyelvű szakmai témájú e-mailek olvasása 

és megválaszolása 
x 

Találkozót egyeztetése angol nyelven x 

Kezelési útmutató, termékdokumentáció 

összeállítása angol nyelven 
x 

Angol nyelvű prezentáció készítése informatikai 

szakmai témában 
x 

Internetes keresés angol nyelvű általános és 

speciális informatikai kifejezéseket használva 
x 

Az elektronikus és a nyomtatott formátumú 

angol nyelvű szakmai anyagokat olvasása és 

értelmezése 

x 

Internetes angol nyelvű szakmai fórumok 

olvasása, hozzászólásokat írása 
x 

Videó-megosztó portálokon található szakmai 

témájú videók értelmezése 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Általános angol nyelvű kommunikáció, beszéd, 

olvasás 
x 

Írásbeli és szóbeli kommunikációs formulák 

ismerete angol nyelven 
x 

Angol nyelvű szakmai kommunikáció a 

munkatársakkal és a partnerekkel 
x 

Alapvető informatikai szakmai szókincs 

ismerete 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Angol nyelvű beszédkészség x 

Angol nyelvű írásbeli kommunikációs képesség x 

Angol nyelvű hallott szakmai szöveg megértése x 

Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg 

megértése 
x 



 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

 

 

21.1 A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy célja, hogy a tanulóknál olyan szintű nyelvi kompetencia alakuljon ki, amivel a 

későbbiekben a szakmai munkakörnyezetükben képesek lesznek megfelelően kommunikálni 

idegen nyelven, illetve megértsenek és feldolgozzanak írásos, hang- vagy videó alapú idegen 

nyelvű anyagokat.   

21.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Angol nyelv 

Informatika 

 

21.3 Témakörök  

21.3.1 Hallás utáni szövegértés 15 óra/24 óra 

 

  

A témakör elsődleges célja, hogy az idegen nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítse a tanulókat a későbbi önálló szóbeli kommunikációra szakmai 

környezetben. A témakör során szakmai ismereteket feldolgozó idegen nyelvű videót 

néznek meg szükség szerinti ismétléssel. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód 

van feliratozásra is, illetve a megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. 

prezentáció, élő bemutató) is segíti. A videó kiváltható hasonló szakmai szintet 

feldolgozó, animációval ellátott és narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív 

elektronikus tananyaggal is. A videók többszöri megtekintése közben és után 

természetesen szükség van azok megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések 

tisztázására. 

 

 

21.3.2 Szóbeli kommunikáció 15 óra/25 óra 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról idegen nyelven, illetve hétköznapi, munkahelyi 

vagy más szakmai környezetben zajló szituációban párbeszédet folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 



 

 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 

kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

21.3.3 Szóbeli kommunikáció szakmai környezetben  22 óra/36 óra 

A témakör lényege, hogy a tanulók elmélyítsék az előző témakörök során szerzett 

készségeket, miközben elsajátítják a szakmai kommunikáció szóbeli formáját úgy, 

hogy a későbbiekben képesek legyenek annak precíz használatára. 

 

21.3.4 Írásos idegen nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 24 óra/30 óra 

Ebben a témakörben az írásos idegen nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt. A cél érdekében különböző idegen nyelvű szakmai anyagokat fognak a 

tanulók tanulmányozni és értelmezni.  

 

21.3.5 Idegen nyelvű szövegalkotás – e-mail 12 óra/25 óra 

A témakör során a tanulók elsajátítják az idegen nyelvű írásos szakmai 

kommunikációt. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az e-mail formai szabályait 

(megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. Érdemes a 

gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni késedelem 

miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Mutassunk be 

példaként szakmai témájú levélváltásokat.  

 

21.3.6 Keresés és ismeretszerzés idegen nyelven  12 óra/25 óra 

A témakör célja, hogy a tanuló képes legyen idegen nyelven információt szerezni a 

célszerűen összeállított idegen nyelvű keresőkérdések alapján, illetve képes legyen a 

találati lista értelmezésével felhasználni a számára releváns információt. 

 

21.3.7 Írásbeli kommunikáció szakmai környezetben 

  24 óra/36 óra 

 

Ebben a témakörben a tanulók az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló 

szövegalkotásnak, valamint az írásbeli szakmai kommunikációnak a készségeit 

mélyítik el úgy, hogy a későbbiekben képesek legyenek annak precíz használatára. 

 

 

  



 

 

 

21.4.1 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x x     

 

21.4.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

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     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x 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 x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x     

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   



 

 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
  x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése   x     

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x 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. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

21.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

2.59. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

I. EGÉSZSÉGÜGY 

ágazathoz tartozó 

54 723 01 

GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 723 01 számú, Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló mentőápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 



 

 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Egészségügyi alapismeretek 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, jogász (szakmai 

jogi és etikai ismeretek), egészségügyi menedzser 

(egészségügyi ellátórendszer)  

Szakmai kommunikáció 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, latin szakos nyelvtanár 

(orvosi latin) 

Ápolástan-gondozástan 
egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló 

Ápoástan-gondozástan gyakorlat 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, ápoló (BSc), 

egészségügyi gyakorlatvezető, csecsemő és 

kisgyermekgondozó (egészséges csecsemő és 

gyermek gondozása), rendelőintézeti vezető 

asszisztens (ápolási-gondozási feladatok 

felnőttkorban), szociális munkás (gondozási 

feladatok felnőttkorban) 

Klinikumi alapozó ismeretek 

általános orvos, szakorvos, egészségügyi 

szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi 

okleveles ápoló, közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő (mikrobiológia-járványtan), 

közegészségügyi járványügyi ellenőr 

(mikrobiológia-járványtan), mentőtiszt 

(elsősegélynyújtás-első ellátás) 

Klinikumi szakismeretek 

általános orvos, szakorvos, egészségügyi 

szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi 

okleveles ápoló 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 
egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egyetemi okleveles ápoló 

Klinikumi gyakorlat 

Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi 

szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, 

egészségügyi szaktanár 

Egészségügyi asszisztensi feladatok  

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egészségtan tanár egészségügyi előképzettséggel,  

pszichológus vagy pszichológus tanár (személyiség 

fejlesztés önismeret) 



 

 

Egészségügyi asszisztálás gyakorlata  
Egészségügyi szakoktató, egészségügyi 

gyakorlatvezető, ápoló (Bsc, Msc) 

Oxiológia alapjai Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Csecsemő és gyermekgyógyászati 

oxiológia 

Gyermekgyógyász szakorvos, Oxiológus, 

sürgősségi szakorvos 

Toxicologia 
Toxikológus szakorvos, oxiológus, sürgősségi 

szakorvos, mentőtiszt 

Szülészet- nőgyógyászati oxilógia 
Szülész- nőgyógyász szakorvos, Oxiológus, 

sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Tömeges baleset - katasztrófa ellátás Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Mentéstechnika Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Betegszállítás Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Irányítás 

Oxiológus, sürgősségi szakorvos mentésirányítási 

gyakorlattal, mentőtiszt mentésirányítási 

gyakorlattal 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 



 

 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

 

 



 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 11 0 11 1 

140 

3,5 6,5 

140 

5 5 11,6 19,5 22 9 

160 

11,6 19,5 

Összesen 11 12 10 10 31,1 31,0 31,1 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5                       0,5         

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
    3     1,5             4,5         

Szakmai kommunikáció 1,5   0,5                   2         

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan 1,5   2,5           1       5         

11222-16 Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
4,5                       4,5         

Klinikumi szakismeretek           1     3       3,5         

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 
    2                   2         

Klinikumi gyakorlat             4,5     3       9       

11635-16 Egészségügyi 

assziszensi feladatok 
Egészségügyi asszisztensi 

feladatok 
3   3     1     1                 



 

 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 
      1     2     2               

11166-16 Sürgősségi 

betegellátás 

Oxiológia alapjai                     2,5         2,5   

Csecsemő és 

gyermekgyógyászati 

oxiológia 

                    1         1   

Szülészet- nőgyógyászati 

oxiológia 
                    1         1   

Toxicologia                     0,5         0,5   

Tömeges baleset - 

katasztrófa ellátás 
                    0,5         0,5   

Sürgősségi ellátás 

gyakorlata 
                      15,5         15,5 

11165-16Mentéstechnika Mentéstechnika                     2         2   

11164-16 Logisztika 

Betegszállítás                     1         1   

Irányítás                     0,5         0,5   

Logisztikai gyakorlat                       4         4 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

  



 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 
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F
ő

 s
za

k
k
ép

es
ít

és
h

ez
 

k
ap

cs
o

ló
d

ó
 ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
 

5/13. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 288 0 288 0 
140 

90 162 
140 

124 93 

1045 453 1045 

361 604 

2010 

792 324 
160 

361 604 

2081 

Összesen 288 288 252 217 965 1116 965 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1151 óra (50,3%) 

  

1153 óra (51,5%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 859 óra (49,7%) 928 óra (48,5%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 6   6 0 0   6 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

1
1
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0

0
-1

2
 

M
u

n
k
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el

y
i 

eg
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zs
ég
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s 

b
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n

sá
g
 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 
0 0 18 18 0   0 0 18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 



 

 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

1
1

1
1

0
-1

6
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i 
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Egészségügyi 

alapismeretek 
0 0 108 0   54 0   0 0 162 

0 162 
0 0 162 162 0   0 0 162 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Szociológiai 

alapismeretek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

A pszichológia alapjai     36               36     36 36 0   0 0 36 

A pedagógia alapjai     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Népegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Környezetegészségügy           18         18     18 18 0   0 0 18 

Egészségfejlesztés     18               18     18 18 0   0 0 18 

Szakmai 

kommunikáció 
54 0 18 0   0 0   0 0 72 

0 72 
0 0 72 72 0   0 0 72 

Orvosi latin nyelv 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Kommunikáció 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Speciális 

kommunikáció 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

1
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p
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o
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s Ápolástan-

gondozástan 
54 0 90 0   0 0   31 0 175 

0 175 
0 0 175 180 0   0 0 180 

Egészséges ember 

gondozása 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Akadályozott ember 

gondozása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 



 

 

Ápolástudomány                 16   16     16 18 0   0 0 18 

Ápoláslélektan                 15   15     15 18 0   0 0 18 

Ápolási beavatkozások     36               36     36 36 0   0 0 36 

Betegmegfigyelés     36               36     36 36 0   0 0 36 

1
1
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2
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Klinikumi alapozó 

ismeretek 
162 0 0 0   0 0   0 0 162 

0 162 
0 0 162 162 0   0 0 162 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
20                   20     20 20 0   0 0 20 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

28                   28     28 28 0   0 0 28 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Klinikumi 

szakismeretek 
0 0 0 0   36 0   93 0 129 

0 129 
0 0 129 126 0   0 0 126 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          19         19     19 16 0   0 0 16 

Gasztroenterológia és 

Nefrológia alapjai 
          17         17     17 13 0   0 0 13 

Hematológi, 

Immunológia, 

Reumatológia 

                16   16     16 13 0   0 0 13 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
                15   15     15 12 0   0 0 12 

Sebészet és 

traumatológia 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Gyermekgyógyászat                 31   31     31 36 0   0 0 36 



 

 

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Labor diagnosztikai 

alapismeretek 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Tarápia     18               18     18 18 0   0 0 18 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

témakör6                     0     0 0 0   0 0 0 

Klinikumi gyakorlat 0 0 0 0   0 162   0 93 255 0 255 0 0 255 0 324   0 0 324 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            78     51 129     129 0 160   0 0 160 

Sebészet, 

traumatológia 

gyakorlat 

            42     42 84     84 0 100   0 0 100 

Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

            42       42     42 0 64   0 0 64 

E
g
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ü

g
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i 
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n
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o
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Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 
108 0 108 0   36 0   31 0 283 

283 0 
0 0 283 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

diagnosztikai 

eljárásoknál 

    72               72     72 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

bőrgyógyászat és a 

szemészet területen 

    18               18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

fül-orr-gégészeti 

területen 

    18               18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

urológiai területen 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi felladatok 

nőgyógyászati 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 



 

 

Asszisztensi feladatok 

neurológiai és 

pszichiátriai területen 

                16   16     16 0 0   0 0 0 

Dokumentáció 

vezetése a járóbeteg-

ellátásban 

36                   36     36 0 0   0 0 0 

Prevenció 36                   36     36 0 0   0 0 0 

Rehabilitáció                 15   15     15 0 0   0 0 0 

Személyiség fejlesztés 

önismeret 
36                   36     36 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

asszisztálás 

gyakorlata 

0 0 0 36   0 72   0 62 170 

170 0 

0 0 170 0 0   0 0 0 

Betegirányítás             21       21     21 0 0   0 0 0 

Szakrendelések             26     62 88     88 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

gyakorlatok 
      18     25       43     43 0 0   0 0 0 

Gondozás       18             18     18 0 0   0 0 0 

1
1

1
6

6
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6
 S

ü
rg

ő
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i 

b
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eg
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Oxiológia alapjai 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 78 0 78 0 0   78 0 78 

Sürgősségi ellátás                     0 6   6 0 0   6 0 6 

"A" - légutak 

oxiológiája 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

"B" - légzés 

oxiológiája 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

"C" - keringés 

oxiológiája 
                    0 15   15 0 0   15 0 15 

"D" - idegrendszer 

oxiológiája 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

"E" egésztest egész 

eset 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Traumatológiai 

oxiológia 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Sebészeti oxilógia                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Csecsemő és 

gyermekgyógyászati 

oxiológia 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

31 0 31 0 0   31 0 31 

Csecsemő és 

gyermekellátás 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 



 

 

oxiológiai 

specifikumai 

"A" és "B" légút és 

légzés 
                    0 6   6 0 0   6 0 6 

"C" - keringés                     0 5   5 0 0   5 0 5 

"D" - idegrendszer                     0 6   6 0 0   6 0 6 

"E" - egésztest, egész 

eset 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Újraélesztés                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Szülészet- 

nőgyógyászati 

oxiológia 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

31 0 31 0 0   31 0 31 

Szülészet                      0 16   16 0 0   16 0 16 

Nőgyógyászat                     0 15   15 0 0   15 0 15 

Toxicologia 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0   16 0 16 

Toxikus ártalmak és 

ellátásuk 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Mérgezések típusai                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Tömeges baleset - 

katasztrófa ellátás 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
16 0 16 0 0   16 0 16 

Tömeges balesetek                     0 5   5 0 0   5 0 5 

Katasztrófák                     0 5   5 0 0   5 0 5 

Tömeges balesetek, 

katasztrófák 

felszámolása 

                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Sürgősségi ellátás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 480 480 0 0   0 480 480 

Orvosi ügyelet                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Mentőgépkocsi, 

kiemelt mentőgépkocsi 
                    0   120 120 0 0   0 120 120 

Esetkocsi                     0   120 120 0 0   0 120 120 

Sürgősségi osztály                     0   80 80 0 0   0 80 80 

Toxicologiai osztály                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Szülészeti osztály                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Traumatológiai osztály                     0   40 40 0 0   0 40 40 
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Mentéstechnika 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

A helyszín                     0 6   6 0 0   6 0 6 

"A" - légutak                       0 10   10 0 0   10 0 10 

"B" - légzés                     0 8   8 0 0   8 0 8 

"C" - keringés                     0 8   8 0 0   8 0 8 

"D" - idegrendszer                     0 4   4 0 0   4 0 4 

"E" - egésztest, egész 

eset 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Újraélesztés                     0 10   10 0 0   10 0 10 
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Betegszállítás 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 31 0 31 0 0   31 0 31 

Felkészülés a 

szállításra 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Mobilizálás                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Navigációs ismeretek                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Teendők betegszállítás 

alatt 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Tűz és munkavédelmi 

speciális ismetetek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Irányítás 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0   16 0 16 

Az egészségügyi 

ellátórendszer 

felépítése 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

A betegszállítás 

irányítása 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

A mentés irányítása                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Kommunikáció az 

irányításban 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Logisztikai gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 124 124 0 0   0 124 124 

Mentésirányítás 

gyakorlat 
                    0   84 84 0 0   0 84 84 

Betegszállítás 

irányítási gyakorlat 
                    0   40 40 0 0   0 40 40 

 

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. 



 

  

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o

g
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o
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 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

  

 

67. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

67.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

67.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

67.3. Témakörök 

67.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/3 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

67.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

67.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 



 

  

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

67.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

67.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

67.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

67.5.1. 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. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 

67.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

  

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

67.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

  

F
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FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 

 



 

  

 

68. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

68.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

68.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

68.3. Témakörök 

68.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra/6 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

68.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 



 

  

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

68.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

68.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

68.4. 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. 

 



 

  

68.5. 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. 

 

 

68.5.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

68.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       



 

  

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

68.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11500-16 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11500-16.. azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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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 

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint 

érték 
x 

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 



 

  

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 

 

 

69. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18  óra/18  óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

69.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

69.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

69.3. Témakörök 

69.3.1. Munkavédelmi alapismeretek  4 óra/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.   

 

69.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/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. 

 

69.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/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. 

 

69.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/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. 

 

69.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/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 

 

69.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/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. 

 

69.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

 

69.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

69.5.1. 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. magyarázat     x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

2. megbeszélés   x   
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

3. szemléltetés     x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

4. házi feladat x       

5. teszt x       



 

  

 

69.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x     

 

69.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11110-16.. azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Hivatása gyakorlása során az egészségügyi 

dolgozóval szemben támaszott etikai, jogi 

követelményeknek megfelelő viselkedést, 

magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi 

méltóságot 

x   

Napi feladatait előítélet mentesen, az egyenlő 

bánásmód szabályait betartva látja el 
x   

Szakmai munkája során figyelembe veszi a 

különböző  kultúrkörökből érkező betegek 

ellátásának jellegzetességeit 

x x 

Biztosítja és munkája során érvényesíti a 

betegjogokat, betartja az adatkezelési, 

adatvédelmi jogszabályokat 

x x 

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe 

veszi az életkori jellemzőket és ennek 

megfelelő nevelési-oktatási módszereket 

alkalmaz 

x   

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, 

toleránsan gyakorolja, a  vele kapcsolatba 

kerülő egészséges vagy beteg ember 

személyiségét tiszteletben tartja 

x x 

Felismeri a betegségből adódó szorongást, 

elutasító viselkedést, önvédelmi reakciókat  
x   

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit, 

a bántalmazott gyermek vagy felnőtt 

viselkedését 

x   

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási 

és kiejtési szabályait 
  x 

Alkalmazza az orvosi latinban használatos 

megnevezéseket 
  x 

Adekvátan, kongruensen és hitelesen 

kommunikál a munkatársakkal, a beteggel és a 

hozzátartozóval 

  x 

A betegellátás során tudatosan használja a 

nonverbális csatornákat 
  x 

Felismeri a kommunikációs folyamatban 

bekövetkezett zavarokat  
  x 

Megfelelően kommunikál látás-, hallás-, 

beszédsérült személlyel 
  x 

Alkalmazza a kommunikációfelvétel és -tartás 

szabályait autizmus spektrumzavar esetén 
  x 



 

  

Segíti akadályozott személyeket a 

kommunikációjukban 
  x 

Támogatja az egészséges életmód kialakítását x   

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben, 

alkalmazza a a prevenció - kuráció - 

rehabilitáció alapelveit 

x   

Részt vesz a betegutak szervezésében x   

Demográfiai és egészségügyi statisztikai 

adatokat értelmez.  
x   

Felismeri a rizikófaktorokat x   

Részt vesz szűrővizsgálatokban x   

Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az 

egészséget veszélyeztető környezeti 

veszélyforrásokat, kémiai, fizikai és biológiai 

környezeti károsító hatásokat 

x   

Veszélyes hulladékot kezel  x   

Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési 

programok szervezésében, kivitelezésében 
x   

SZAKMAI ISMERETEK 

 Általános etika x   

 Egészségügyi etika x   

Ápolásetika x   

Egyenlő bánásmód alapelvei x   

Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika 

alapjai 
x   

 Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok x   

 Egészségügyi törvény és egészségügyre 

vonatkozó jogszabályok 
x   

Általános lélektan x   

Személyiséglélektan x   

Szociálpszichológia x   

Önsegítő csoportok x   

Orvosi latin nyelv x   

Kommunikációs alapismeretek   x 

Általános és infokommunikációs 

akadálymentesítés 
  x 

Kommunikációs zavarok felsimerése   x 

Népegészségügy x   

Az egészségügyi ellátórendszer x   

Minőségügyi alapismeretek x   

Statisztika és demográfia x   

Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok x   

Prevenció és rehabilitáció x   

Egészségfejlesztés, közösségi 

egészségfejlesztés 
x   

Környezetegészségügy x   

Környezettudatos életmód, környezeti 

veszélyforrások és kockázati tényezők 
x   

Munkabiztonsági tényezők x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és 

írásban 
x x 



 

  

Adekvát kommunikáció akadályozott 

személyekkel 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Türelmesség x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Rendszerekben történő gondolkodás x x 

 

70. Egészségügyi alapismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

70.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

 

70.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

Speciális ápolást igénylők ellátása 

 

70.3. Témakörök 

70.3.1. Szakmai jogi és etikai ismeretek 18 óra/18 óra 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás 

intézményei és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 

Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi 

szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és 

szabályozók. 



 

  

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    

Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, 

tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..  

Esélyegyenlőség biztosítása.  

Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

70.3.2. Szociológiai alapismeretek 18 óra/18 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli 

tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  

Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

70.3.3. A pszichológia alapjai 36 óra/36 óra 

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 

Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 



 

  

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 

Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 

Az agresszió megnyilvánulási formái 

Bántalmazások 

 

70.3.4. A pedagógia alapjai 18 óra/18 óra 

A neveléstudományok helye, felosztása. 

Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák, 

módszerek, eszközök 

 

70.3.5. Egészségügyi ellátórendszer 18 óra/18 óra 

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 

A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 



 

  

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, 

szakszervezetek). 

 

70.3.6. Népegészségügy 18 óra/18 óra 

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 

Az egészség, egészségkulturáltság. 

A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 

A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deszkriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia 

fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

70.3.7. Környezet-egészségügy 18 óra/18 óra 

A környezet és az egészség kapcsolata. 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás. 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században. 

A víz szerepe az ember életében.  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek. 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai. 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői. 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre. 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik. 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés. 

Vegyi anyagok a környezetünkben. 



 

  

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok. 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre. 

A zajártalom és következményei. 

A települések típusai és jellemzőik. 

Urbanizációs ártalmak. 

Az egészséges lakókörnyezet. 

A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai. 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben. 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése. 

Környezeti katasztrófák, haváriák. 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén. 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken. 

Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata. 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben. 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken. 

 

70.3.8. Egészségfejlesztés 18 óra/18 óra 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget meghatározó tényezők. 

Az egészséges életvitel. 

A higiéne fogalma, területei. 

Személyi higiéne. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-

piramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A megfelelő öltözködés. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok 

felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a 

tünetek megjelenése esetén. 

Védőoltások 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a 

káros szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 

Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 

 

70.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

  

Tanterem 

 

70.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

70.5.1. 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. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x x   

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. szerepjáték   x x   

11. házi feladat x       

12. egyéb x x x   

 

70.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   



 

  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

70.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

71. Szakmai kommunikáció tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

71.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

71.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

Magyar irodalom 

Történelem 

Biológia 

Anatómia-élettan 

Pszichológia 

Személyiség lélektan 

Szociálpszichológia 

 

71.3. Témakörök 

71.3.1. Orvosi latin nyelv 36 óra/36 óra 

A latin nyelv eredete, fejlődése.  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése. 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai. 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai. 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó 

latin szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései. 

Keringési rendszer latin szakkifejezései. 

Légzőrendszer latin szakkifejezései. 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései. 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései. 

Nemi szervek latin szakkifejezései. 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései. 

Idegrendszer latin szakkifejezései. 

Érzékszervek latin szakkifejezései. 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések. 

Kórtani és klinikumi elnevezések. 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései. 

Orvosi vények szakkifejezései. 

Számnevek. 



 

  

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és 

minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, 

rövidítések, igék és igeragozás, képzők. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

71.3.2. Kommunikáció 18 óra/18 óra 

A kommunikáció fogalma, elemei. 

Dinamikai törvényszerűségek. 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. 

Az őszinte kommunikáció feltételei. 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége. 

A közvetlen emberi kommunikáció formái. 

Nyelvi szocializációs szintek. 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. 

A verbális és nonverbális közlés viszonya. 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs 

lehetőségei.  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai. 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel. 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel. 

Kommunikáció a hozzátartozókkal. 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között. 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben. 

 

71.3.3. Speciális kommunikáció 18 óra/18 óra 

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 

71.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 



 

  

71.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A szakmai kommunikáció tantárgyat csoportbontásban javasolt tanítani. 

 

71.5.1. 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. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. megbeszélés  x x  

4. vita   x  

5. szemléltetés   x  

6. szerepjáték  x x  

7. házi feladat x    

 

71.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

 

71.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11221-16 azonosító számú 

Alapápolás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11221-16. azonosító számú Alapápolás. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Közreműködik az egészség megőrzésében és 

helyreállításában 
x x 

Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és 

gyermek szükségleteinek biztosításában 
x x 

Biztosítja az egyén komfortját különböző 

életszakaszokban, élethelyzetekben 
x x 

Gondozási feladatokat lát el a fejlődési 

életszakaszoknak és a különböző 

élethelyzeteknek megfelelően 

x x 

Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel, 

átadás és elbocsátás ápolói feladataiban 
x x 

Ápolási modelleknek megfelelően végzi 

munkáját 
x x 

Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében, 

kivitelezésében és dokumentálásában 
x x 

Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol, 

rehabilitációs programjaiban részt vesz 
x x 

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek 

kielégítésében, a betegbiztonság és a 

betegjogok szem előtt tartásával 

x x 

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket 

dokumentáljaKardinális tüneteket észlel, mér, 

EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az 

eredményt rögzíti és jelenti, sürgős esetben 

haladéktalanul intézkedik 

x x 

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a 

betegmegfigyelés során észlelt tüneteket jelzi 

és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet 

együtteseket felismer és haladéktalanul 

intézkedik 

x x 

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet 

teremt az aszeptikus betegellátás 

figyelembevétele mellett 

x x 

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást 

segítő eszközöket biztonsággal alkalmaz,  
x x 

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a 

gyógyászati segédeszközöket, az ápolási, 

kényelmi és antidecubitus eszközöket, 

kötszereket 

x x 

Előkészít különböző vizsgálatokhoz 

beavatkozásokhoz, kompetenciájának 

megfelelően felkészíti a beteget, illetve 

segédkezik a beavatkozások kivitelezésében 

x x 



 

  

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér, 

váladékfelfogó eszközöket szakszerűen 

használ, kezel, fertőtlenít 

x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, hideg-

meleghatást alkalmaz 
x x 

Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát 

megállapítja, részt vesz az ellátásában 
x x 

Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt 

vesz az ellátásában, izolálásában 
x x 

Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai 

adottságainak megfelelően ápol 
x x 

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló 

betegek alapápolási feladatait ellátja, halott 

körüli teendőket ellát 

x x 

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai 

korlátozás kivitelezésében, majd a fokozott 

betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott 

beteg szükségleteinek kielégítésében 

x   

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a 

gyógyító team tagjaival együttműködik 
x x 

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva 

segítő, támogató kapcsolatot tart a beteggel, 

hozzátartozókkal 

x x 

Munkája során figyelembe veszi a betegség 

személyiségre gyakorolt hatását 
x x 

Betartja a betegbiztonságra vonatkozó 

szabályokat 
x x 

Munkavégzése során alkalmazza az 

ápoláslélektan alapelveit és speciális 

vonatkozásait 

x x 

Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana x x 

Egészséges ember gondozása x x 

Prevenció x x 

Egészséges életmód, életvitel x x 

Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás x x 

Idős ember gondozása x x 

Akadályozott emberek gondozása, ápolása x x 

Esélyegyenlőség x x 

Ápolási elméletek x   

Ápolásetika x x 

Ápoláslélektan x x 

Team-munka szerepe, jelentősége x x 

Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás x x 

Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás x x 

Megváltozott szükségletek felmérése, 

kielégítése 
x x 

Ápolási beavatkozások x x 

Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és 

beavatkozásoknál 
x x 

Betegmegfigyelés és riasztás x x 



 

  

Kardinális tünetek mérése, észlelése, 

regisztrálása 
x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és 

nosocomialis surveillance 
x x 

Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok 

kezelése 
x x 

Betegbiztonság x x 

Egészségügyi dokumentáció vezetése és 

adatvédelem 
x x 

Ápolási dokumentáció vezetése x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és 

írásban 
x x 

Alapápolási és gondozási tevékenységek 

ellátása 
x x 

Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú 

vizsgálatok, beavatkozások végrehajtása 
x x 

Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás 

eszközeinek adekvát és biztonságos 

alkalmazása 

x x 

Eszközök előkészítése, tisztán tartása x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Felelősségtudat x x 

Türelmesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

 

 

 

72. Ápolástan-gondozástan tantárgy 175 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

72.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

72.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin 

 

72.3. Témakörök 

72.3.1. Egészséges ember gondozása 36 óra/36 óra 

Az ember és környezete 



 

  

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény 

Az egészség fogalma 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői 

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői 

A gondozás és nevelés egysége 

Családtervezés 

Terhesség, a terhes nő életmódja 

Terhesgondozás 

A szülés és a gyermekágy 

Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége 

Az anyatejes táplálás fontossága 

Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok  

A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok 

Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és  

fejlődésére. 

Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló 

tünetegyüttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések. 

Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz. 

Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend 

kialakítása 

Az iskolaérettség 

A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok 

A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások 

Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás 

A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.  

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, 

veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, 

nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka). 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében. 

Veszélyeztető tényezők. 

 

 

72.3.2. Csecsemő és kisgyermekgondozás 18 óra/18 óra 

Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban 

A csecsemő tartása, fogása, emelése 

Testtömeg, testhossz és testarányok mérése 

A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok 

Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez  

Pelenkaváltás módjai  

Táplálási módok és eszközök 

A szobatisztaság kialakításának segítése 

A mozgás- és játékfejlődés biztosítása 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

72.3.3. Akadályozott ember gondozása 18 óra/18 óra 

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 



 

  

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, 

a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő 

gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, 

antidiszkrimináció a gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása. 

 

72.3.4. Ápolástudomány 16 óra/18 óra 

Az ápolás története.  

A betegápolás fejlődése Magyarországon. 

A szükségletek hierarchiája.  

Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

A fejlődésen alapuló modell. 

A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 

A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi 

higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

Ápolási dokumentáció vezetése.  

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi 

eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

72.3.5. Ápoláslélektan 15 óra/18 óra 

A betegség hatása a személyiségre. 

A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, 

beavatkozásokkal kapcsolatban. 



 

  

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással kapcsolatban, 

a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek esetén, valamint a 

haldoklás folyamatában. 

 

72.3.6. Ápolási beavatkozások 36 óra/36 óra 

Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi 

intézményekben. 

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 

A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  

Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű 

használata, fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  

A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a 

fizikai korlátozás alatt. 

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  

Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  

A halott körüli teendők.  

A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt. 



 

  

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

72.3.7. Betegmegfigyelés 36 óra/36 óra 

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg alvásának megfigyelése.  

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 

Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

72.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Egyéb témakörök: tanterem. 

 

 

72.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A csecsemő és kisgyermekgondozás, az ápolási beavatkozások, valamint a 

betegmegfigyelés témakör csoportbontást igényel. 

 

72.5.1. 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. magyarázat   x x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita     x   

6. szemléltetés     x   

7. szimuláció   x     

8. házi feladat x       

9. gyakorlás x x     

 

72.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

  

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x x   

2. Komplex információk körében 

2.1. Esetleírás készítése x       

2.2. Utólagos szóbeli beszámoló   x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

72.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11222-16 azonosító számú 

Klinikumi ismeretek. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11222-16. azonosító számú Klinikumi ismeretek. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Felismeri az emberi test élettani 

működésétől és az ettől eltérő állapotokat, 

folyamatokat 
x   x   

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus 

állapotokat, haladéktalanul intézkedik és 

részt vesz az életveszély elhárításában 
x   x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz 

az elsődleges ellátásban  
x   x x 

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a 

gyógyszer szervezetbe történő juttatásában  
    x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi 

technikákat  
    x x 

Betegágy melletti vércukor meghatározást 

végez 
    x x 

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget, 

gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez, 

vizsgálati anyagot vesz gyűjtött vizeletből  
    x x 

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr, 

fülváladékból, sebváladékból, székletből, 

hányadékból és egyéb testváladékokból, 

azokat megfelelően kezeli és gondoskodik a 

vizsgálatra történő eljuttatásukról 

    x x 

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, 

segédkezik a betegnek a vizsgálat előtt és 

után  
    x x 

Betegmegfigyelést végez x   x x 

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció 

alapján közreműködik a gyógyszerelésben, 

ic, sc, im injekciót ad 
    x x 

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik 

infúziós terápia kivitelezésében, megfigyeli 

a beteget az infúziós terápia alatt és után 
    x x 

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem 

gyógyszeres formáit  
x   x x 

Fizikális lázcsillapítást végez x   x x 



 

  

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás 

módszereket  
x   x x 

Részt vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben 
x     x 

Közreműködik a belgyógyászati betegek 

ellátásában és ápolásában 
  x x x 

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai 

betegek ellátásában és ápolásában  
  x x x 

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában 

és ápolásában 
  x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Anatómia-élettan x       

Általános kórtan x       

Mikrobiológia-járványtan x       

Elsősegélynyújtás, első ellátás x       

Gyógyszertan     x x 

Gyógyszerelés     x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások     x x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, fertőtlenítése 
    x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások 

előtt, alatt, után 
    x x 

Általános orvostan és belgyógyászat   x   x 

Általános sebészet és traumatológia   x   x 

Gyermekgyógyászat   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A beteg előkészítése, a diagnosztikus és 

terápiás beavatkozásokhoz  
    x x 

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 
    x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati 

anyagokkal kapcsolatos teendők ellátása 
    x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az 

elsődleges ellátás során 
x     x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás       x 

Felelősségtudat x     x 

Türelmesség       x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x     x 

Határozottság x     x 

Segítőkészség x     x 



 

  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x     x 

Következtetési képesség x     x 

A környezet tisztántartása       x 

 

73. Klinikai alapozó ismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

73.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása 

 

73.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

73.3. Témakörök 

73.3.1. Anatómia-élettan alapjai, a mozgásrendszer 18 óra/18 óra 

 

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 

Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

 

73.3.2. A keringés és légzés anatómiája és élettana 20 óra/20 óra 

 

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya 

 



 

  

73.3.3. Emésztés-kiválasztás-szaporodás szervrendszere  28 óra/28 óra 

 

Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 

Anyagcsere, energiaforgalom  

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek.. 

 

73.3.4. Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája, élettana

 24 óra/24 óra 

 

Idegrendszer felosztása. 

Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 

 

73.3.5. Mikrobiológia-járványtan, ált.kórtan  36 óra/36 óra 

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 

Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, 

ízeltlábúak). 

Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén 

mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, 

ellenálló képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység 

 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 

Betegség, kóros állapot meghatározása. 

A betegségek kóroktana (etiológia). 



 

  

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek 

 

73.3.6. Elsősegélynyújtás-első ellátás  36 óra/36 óra 

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 

A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés 

Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

Légúti idegentest eltávolítása 

Eszköz nélküli légútbiztosítás 

Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA) 

B: a légzés megítélése. 

Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

A sokk jeleinek felismerése. 

D: az eszmélet, és tudat megítélése 

Görcsroham felismerése ellátása 

Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Lehűlés elleni védelem 

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és 

kezelése 

Az állapotváltozás nyomon követése 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása. 

Sebellátás (fedőkötések). 

Vérzések ellátása  

Amputátum kezelés 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 



 

  

Tömeges balesetek, katasztrófák. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED) 

Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR) 

A témakör részletes kifejtése 

 

73.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, az Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben, 

csoportbontásban kell oktatni. 

 

73.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Az elsősegélynyújtás-első ellátása témakört skill és szimulációs gyakorlatok segítségével 

csoportbontásban javasolt elsajátítani. 

 

73.5.1. 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. magyarázat  x   

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x   

4. vita  x   

5. szemléltetés x    

6. szerepjátés  x   

7. házi feladat x    

8. skill gyakorlat x    

9. szimulációs gyakorlat  x   

 

73.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz kiegészítés x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése   x     

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
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. Műveletek gyakorlása   x     

 

73.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

74. Klinikumi szakismertek tantárgy 129 óra/129 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

74.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

74.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 



 

  

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

74.3. Témakörök 

74.3.1. Kardiológia és pulmonológia alapjai  19 óra/16 óra 

 

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

 

Kardiológia. 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardiális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

Légző rendszer kórfolyamatai. 

 

Pulmonológia. 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 

Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 

 

 

74.3.2. Gasztroenterológia és nefrológia alapjai. 17 óra/13 óra 

 

Gasztroenterológia.  

Emésztő rendszer kórfolyamatai  

Emésztő csatorna betegségei. 

Emésztő mirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

 

Nefrológia. 

A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

 



 

  

74.3.3.  Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai   16 óra/13 óra 

 

Hematológia és immunológia.  

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrinológia. 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

 

Reumatológia. 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

Az idegrendszer kórfolyamatai. 

 

74.3.4. Neurológia és pszichiátria alapjai 16 óra/12 óra 

 

Neurológia. 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

 

Pszichiátria. 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 

 

74.3.5. Sebészet és traumatológia alapja 31 óra/36 óra 

 

Aszepszis/Antiszepszis.  

Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 

Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 

Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 



 

  

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 

A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség 

 

74.3.6. Gyermekgyógyászat alapja  31 óra/36 óra 

 

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 

Újszülöttkori anoxia. 

Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 

Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 



 

  

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorbanA témakör részletes kifejtése 

 

74.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

74.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

74.5.1. 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. magyarázat x       

2. kisleőadás   x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés x       

6. házi feladat x       

 

74.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4. Vizsgálati tevékenységek körében 

4.1. Technológiai próbák végzése   x     

 

74.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

75. Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

75.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

75.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 



 

  

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

75.3. Témakörök 

75.3.1. Diagnosztika alapjai 18 óra/18 óra 

 

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis  

Objektív tünet, szubjektív panasz  

Tünet, tünet együttes 

Diagnózis  

Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek 

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  

Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok 

. 

75.3.2. Labordiagnosztikai alapismeretek 8 óra/8 óra 

 

Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 

A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 

A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, 

jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

 

 

75.3.3. Képalkotó diagnosztika alapjai 10 óra/10 óra 



 

  

 

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai 

vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és 

megfigyelési specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri 

endoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és 

dokumentációs feladatok.A témakör részletes kifejtése 

 

75.3.4. Terápiás alapismeretek  18 óra/18 óra 

 

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  

Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 

A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-

kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, 

hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, 

alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 



 

  

75.3.5. Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés 18 óra/18 óra 

 

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Injekciós terápia. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 

Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, 

intraosseális kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás 

intravascularis kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló 

készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 



 

  

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

75.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem.  

 

75.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A diagnosztikai és terápiás alapismeretek tananyaga csoportbontásban kerüljön 

elsajátításra.  

 

75.5.1. 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. magyarázat x    

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. vita  x   

5. szemléltetés x    

6. kooperatív tanulás  x   

7. házi feladat x    

 

75.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz kiegészítés x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x 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. Műveletek gyakorlása x x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése x x     

7.2. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
x       

7.3. Anyagminták azonosítása x       

 

75.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

76. Klinikumi gyakorlatok tantárgy 255 óra/255 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

76.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

 

76.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 



 

  

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

 

76.3. Témakörök 

76.3.1. Belgyógyászai gyakorlat 129 óra/160 óra 

 

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 



 

  

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése. 

 

76.3.2. Sebészeti gyakorlat 42 óra/58 óra 

 

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

76.3.3. Traumatológia gyakorlat 42 óra/42 óra 

 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 



 

  

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

76.3.4. Gyermekgyógyászai gyakorlat 42 óra/64 óra 

 

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 



 

  

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

76.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 

Csecsemő és gyermekosztály. 

 

76.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

76.5.1. 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. megfigyelés x    

2. projekt  x   

3. irányított feladat megoldás x    

 

76.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       



 

  

2.4. 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. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. Szolgáltatási napló vezetése   x     

6.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett   x     

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
  x     

 

76.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11635-1616 azonosító számú 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11635-16 azonosító számú Egészségügyi asszisztensi feladatok. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Részt vesz a járóbeteg szakellátásban x x 

Betegedukaciót végez  x 

Beteget fogad, irányít, ismeri és alkalmazza a 

betegosztályozás szabályait 
x x 

Sürgősségi eseteket felismer, orvost hív, 

szükség esetén elsősegélyt nyújt 
 x 

Beteget beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz 

pozicionál 
 x 

A laboratóriumi mintavételi- és tárolási 

szabályokat ismeri és alkalmazza 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egészségügyi törvény és az egészségügyi 

ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályok, 

finanszírozás 

x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és 

nosocomialis surveillance 
 x 

Asszisztálás és segédkezés vizsgálatoknál  x 

Betegfelvétel, betegirányítás  x 

Betegmegfigyelés, betegbiztonság  x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, fertőtlenítése 
 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Informatikai eszközök használata x x 

Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség x x 

Betegelőkészítés vizsgálatokhoz  x 

Betegmegfigyelés vizsgálatok alatt és után  x 

Betegbiztonság megteremtése  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat  x 

Önállóság  x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség  x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeret helyén való alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés  x 

Gyakorlatias feladatértékelés  x 

 



 

  

77. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 283 óra/283 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

77.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való 

felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

77.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

77.3. Témakörök 

77.3.1. Asszisztensi feladatok diagnosztikus eljárásoknál  72 óra/72 óra 

Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai 

Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen 

Kardiológiai vizsgáló módszerek 

Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei 

Reumatológiai vizsgáló módszerek 

Sérülések, bántalmazások jelei 

Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai 

Csípőficam szűrés 

Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges) 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Szülészeti vizsgálatok 

A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Légzésfunkciós vizsgálat 

Testváladékok vételének szabályai, protokollok 

Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás 

A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg segítése 

vizsgálat előtt, alatt és után;  

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

Betegbiztonság 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz 

Higiéné és nosocomialis surveillancea járóbeteg ellátásban 

 

 

77.3.2. Asszisztensi feladatok bőrgyógyászat és szemészet területén  18 óra/18 óra 

A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek) 

Mikroorganizmusok okozta betegségek  

Allergiás megbetegedések  

Genetikai eredetű megbetegedések  

Parazitás fertőzések, betegségek  

Daganatos elváltozások 



 

  

Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség  

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek 

Bőrbetegek vizsgálata 

 

A szem leggyakoribb betegségei 

Szemészeti vizsgáló módszerek 

Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során-  

 

77.3.3. Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen  18 óra/18 óra 

A fül betegségei 

Az orr és melléküregeinek betegségei 

A gége betegségei 

Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek  

A hallás vizsgálatának módszerei 

Idegen test eltávolítás 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen 

Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása során 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; 

a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása 

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

77.3.4. Asszisztensi feladatok urológiai területen 18 óra/18 óra 

Urológiai vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; Közreműködés, 

asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

77.3.5. Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen 18 óra/18 óra 

Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,) 

Vérzési rendellenességek 

Menopausa 

Nőgyógyászati vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után 

Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során 

 

77.3.6. Asszisztensi feladatok neurológiai és pszichiátriai területen 16 óra/16 óra 



 

  

Neurológia kórfolyamatra utaló tünetek, panaszok 

Neurológia vizsgáló módszerek 

Pszichiátriai vizsgáló módszerek 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Beteg pozicionálás neurológiai vizsgálatokhoz 

Közreműködés, asszisztálás neurológiai vizsgálatok/beavatkozások során 

 

77.3.7. Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban 36 óra/36 óra 

A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció 

A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai 

Betegelőjegyzés  

Betegirányítás, betegosztályozás szabályai 

Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai 

Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések 

Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai 

Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése 

Betegmegfigyelés dokumentálás 

Táppénzjelentés, nyilvántartás 

Táppénzes napló vezetése 

Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása 

Járóbeteg adatok elemzése 

Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl. gyermekortopédiai, 

onkológiai stb.) jelentések elkészítése 

Betegforgalmi adatok 

BNO, FNO rendszere 

Statisztikai adatok nyilvántartása 

Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása 

Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek 

A dokumentáció archiválása 

Betegátadás dokumentálása 

Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen, stb.) 

Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem rendelkező 

betegdokumentáció) 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz 

Betegszállítás, mentőhívás  

Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége 

 

77.3.8. Prenevció 36 óra/36 óra 

Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése 

Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése 

Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése 

Kampányok  

Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók 

A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása 

Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban 

Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál 

 

77.3.9. Rehabilitáció 15 óra/15 óra 



 

  

A rehabilitáció és formái 

A rehabilitáció területei 

Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein 

Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv 

Rehabilitációs team működése 

Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés 

egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,  

Betegedukáció 

Rehabilitációs intézetek 

Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban 

Lakóközösségi rehabilitáció 

 

77.3.10. Személyiség fejlesztés önismeret 36 óra/36 óra 

Személyiségelméletek 

Pszichés problémák és személyiségzavarok 

Személyiségfejlesztés lehetőségei 

Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései 

Az együttműködést nehezítő tényezők  

Konfliktusok, konfliktuskezelési technikák 

Az eltérő értékrendekhez, kultúrákhoz való viszonyulás 

Empátia gyakorlatok 

Az önismeret forrásai, jelentősége, fejlesztése 

Az énkép (Johari-ablak) 

Szerepek és a szereptanulás folyamata 

Önvédelmi technikák, énvédő mechanizmusok 

Veszteségek, krízishelyzetek és feldolgozásuk 

Önismereti gyakorlatok 

A reális énkép szerepe az egészségügyi segítésben 

Esetmegbeszélésés szupervízió; kapcsolati és a személyes erőforrások feltárása; rekreációs 

lehetőségek 

 

77.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Demonstrációs terem 

 

 

77.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban és a Személyiség fejlesztés önismeret 

témakör csoportbontásban valósuljon meg. 

 

77.5.1. 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. magyarázat  x   

2. szemkóléltetés x    



 

  

3. szerepjáték  x   

4. kiselőadás x    

5. gyakoroltatás  x   

 

77.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

77.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

78. Egészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy 170 óra/170 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

78.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A tantárgy 

tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel megszerezhető 

kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 



 

  

 

78.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

78.3. Témakörök 

78.3.1. Betegirányítás 21 óra/21 óra 

  Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító 

A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival 

Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó 

jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése 

Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel kapcsolatos 

adminisztráció 

Betegelőjegyzés, regisztráció végzése 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése 

Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása 

Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről 

Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása 

Akadályozott személyeket segít 

Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus 

adatbázis kezelése 

Adatrögzítés, tárolás, archiválás 

            Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás 

 

78.3.2. Szakrendelések 88 óra/88 óra 

Belgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása, 

EKG, kadiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,  

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a 

társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás 

végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja 

Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés 

szabályoknak megfelelően 



 

  

Beteg felkészítése a vizsgálatokra 

Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál 

Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása 

A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás beavatkozások 

kivitelezésében 

Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után 

Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok 

felfogása;  

Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás) 

Előkészítés injekciózáshoz, sc. ésim. injekció beadása, dokumentálása 

EKG készítés, dokumentálás 

Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler, 

endoscopos beavatkozások) 

Vércukormérés, dokumentálás 

Betegeducatioinsulin beadására, vércukormérésre 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Részvétel diétás tanácsadáson 

Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről 

Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről 

Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a 

számítógépes rendszerben 

Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése 

 

Sebészet profilú szakrendelés 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése 

Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata 

Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba juttatása 

protokoll szerint 



 

  

Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 

Segédkezés sebellátásnál 

Segédkezés különböző kötözéseknél 

Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása 

Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések 

Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál 

Varrat- és kapocsszedés megfigyelése 

Asszisztálás sztoma ellátásnál 

Sebváladékok megfigyelése 

Segédkezés sebváladék vételénél 

Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés 

Csonttörések ellátásában való segédkezés 

Aszeptikus környezet megteremtése  

Vértelen repozícióban közreműködés 

Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés 

Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás  

Közreműködés gipsz felhelyezésében 

Fájdalomcsillapításban való közreműködés 

Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata 

Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél 

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése 

  

Pszichiátria 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz 

Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra 

Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése 

Anamnézis felvételében való közreműködés 

Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése 



 

  

Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése  

A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása  

Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében 

Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben 

Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Nőgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése 

Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása 

Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál 

Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint 

Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése, 

betegkövetés, kiértesítés kontroll vizsgálatra 

Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa, 

inkontinencia, HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése 

Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll 

szerint 

Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése 

Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja 

Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

 

78.3.3. Diagnosztikai gyakorlatok 43 óra/43 óra 



 

  

Laboratórium 

A laboratórium munkájának, működésének megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta 

levétele 

Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása 

Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele 

Vizsgálati minták kezelésének szabályai 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti 

előkészítése 

Labor minták elszállításának megszervezése 

Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése 

Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel 

Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Képalkotó diagnosztika 

A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása, 

megismerése (RTG, UH) 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Betegek és dolgozók sugárvédelme 

Doziméter használata 

Digitális RTG készítésének megfigyelése,  

Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése 

Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése 

Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és 

helyzetváltoztatásának segítése 



 

  

Beteg előkészítése UH, Doppler  vizsgálatokhoz 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél 

Eszközök használat utáni fertőtlenítése 

Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás, számítógépes 

célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Képarchiválási módszerek megfigyelése 

 

78.3.4. Gondozás 18 óra/18 óra 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a 

rehabilitációs osztályon/szakrendelésen 

Gondozás folyamata 

Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról, kihordási 

idejéről 

Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek 

használata, karbantartása vonatkozásában 

Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Betegforgalom szervezése 

A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások formáiról, 

az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról 

Gondozásra behívás, gondozásba vétel 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának 

megfigyelése 

 

 

78.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó 

Szakrendelések:  

                     Belgyógyászat 

                     Sebészet profil 

                     Pszichiátria 

                     Nőgyógyászat 

Diagnosztika gyakorlat: 

                    Laboratórium 

                    Képalkotó osztályok 

Gondozás: 

                    Gondozó és rehabilitációs szakrendelések 

 

78.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 



 

  

78.5.1. 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. megfigyelés x    

2. irányított feladatmegoldás x    

 

78.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
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. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

 

78.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

  

 

 

 

A 

11166-16 azonosító számú 

Sürgősségi betegellátás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11166-16 azonosító számú Sürgősségi betegellátás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

A beteg reakcióképességét felméri, auto- és 

heteroanamnézist vesz fel 
x x x x  x 

A beteg állapotát felméri az életkori 

sajátosságok figyelembevételével az ABCDE 

szemlélet szerint 

x x    x 

A - A légutak átjárhatóságát megítéli, légutat 

biztosít eszköz nélkül, valamint pharingealis, 

és supraglotticus eszközökkel 

x x    x 

Garatváladékot leszív x x    x 

B - A légzést megfigyeli x x    x 

Pulzoximétert alkalmaz x x    x 

Ballonnal maszkkal lélegeztet x x    x 

C - Keringést felmér, centrális pulzust tapint x x    x 

Felhatalmazás alapján perifériás vénakanült 

behelyez, kezel 
x x    x 

Felhatalmazás alapján infúziót beköt, az 

infúzió szövődményeit felismeri 
x x    x 

Felhatalmazás alapján folyadékterápiát 

alkalmaz 
x x    x 

D - Megfigyeli a beteg idegrendszeri 

működését 
x x    x 

GCS-t megítés MCPSS-t megítél x x    x 

Sérülések rögzítésére szolgáló eszközökett 

alkalmaz 
x     x 

ALS-ben segédkezik x x    x 

Gyors és részletes sérültvizsgálatot végez x     x 

Tömeges balesetnél a kárhelyparancsnok 

utasítása szerint tevékenykedik 
    x x 

Sürgősségi helyzetben a helyszínen 

segédkezik szövődménymentes szülésnél 
  x   x 

Újszülött első állapotfelmérését és ellátását 

végzi 
 x    x 

Újszülött élesztést végez  x    x 

Dekontaminációs eljárásokat alkalmaz    x  x 

Kimentő és egyéb műfogásokat alkalmaz x     x 

A mentéstechnikai eszközöket karbantartja      x 

Bejelentést rögzít x     x 

Mentést irányít x     x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A mentés története x      



 

  

Mentőgépjárművek felszerelése, mentőegység 

típusok 
x x    x 

Mentési eszközök és karbantartásuk      x 

Diagnosztikai és terápiás lehetőségek a 

mentőgyakorlatban 
x x    x 

A betegség kialakulása, a baleseti 

mechanizmusok, előzmények 
x      

Légútbiztosítás x x    x 

Lélegeztetés x x    x 

A keringés megítélése, támogatása x x    x 

Sokktalanítás x x    x 

A tudatállapot megítélése x x    x 

Sérülések és rögzítésük x     x 

Súlyos sérültek ellátása x     x 

Kiterjesztett újraélesztés x x    x 

Katasztrófák, tömeges balesetek     x  

Szülés és szülésvezetés   x    

Újszülött ellátás  x     

Kimentés, műszaki mentés x      

Mérgezések    x   

Sürgősségi ellátás dokumentációja x     x 

Mentésirányítás x     x 

Mentésszervezés x     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Riasztás eszközeinek használata x     x 

Mentéstechnikai eszközök használata x     x 

Betegvizsgálat eszközeinek alkalmazása x     x 

Beavatkozások eszközeinek alkalmazása x     x 

Mentésirányítás eszközeinek alkalmazása x     x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség x x x x x x 

Döntésképesség x x x x x x 

Szervezőkészség x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Hatékony kérdezés készsége x x x x x x 

Kezdeményezőkészség x x x x x x 

Segítőkészség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x x x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 

 

79. Oxiológia alapjai tantárgy 78 óra/78 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

79.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja az oxiológia mint diszciplína ismertetése. Az általános 

oxiológiában használt vizsgálómódszerek bemutatása, a nagy jelentőséggel bíró kórképek 

ismertetése, ellátásuk lehetőségei. A hallgató felkészítése a praehospitális környezetben 

végzett egészségügyi ellátásra. 

 



 

  

79.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Klinikumi gyakorlat 

Mentéstechnika 

Logisztika 

 

79.3. Témakörök 

79.3.1. Sürgősségi ellátás 6 óra/6 óra 

Az oxiológia mint diszciplína 

A mentés története 

Időfaktor 

A sürgősség fokozatai 

A praehospitális ellátás rendszere, felépítése 

Az intrahospitális ellátás rendszere, felépítése 

Az Országos Mentőszolgálat mint szervezet, feladatai, felépítése 

Mentőegységek személyi, és tárgyi feltételei 

 

79.3.2. „A” – légutak oxiológiája 10 óra/10 óra 

A légúti elzáródás, és ellátása 

A légúti idegentest 

Gyulladásos légúti kórképek az oxiológiában 

Az anafilaxiás (allergiás) reakció (minden stádiuma), és ellátása 

Obstruktív légúti betegségek az oxiológiában 

Az orrvérzés, és ellátása 

 

79.3.3. „B” – légzés oxiológiája 10 óra/10 óra 

Obstruktív légzőszervi betegségek az oxiológiában 

Restriktív légzőszervi betegségek az oxiológiában 

Diffúziós zavarok az oxiológiában 

Kisvérköri keringési zavarok 

A légzésszabályozás zavarainak oxiológiája 

 

79.3.4. „C”- keringés oxiológiája 15 óra/15 óra 

Heveny balszívfél elégtelenség 

Heveny jobbszívfél elégtelenség 

Akut koronária szindróma (angina pectoris, STEMI, NSTEMI) 

Periarreszt ritmuszavarok (bradycardiák, tachycardiák (ERC szerint) 

Hipertenzív állapotok 

Sokk (minden forma) 

Syncopék 

Akut érbetegségek 

A homeosztázis zavarainak oxiológiai vonatkozásai 

Hypotermia 

Anyagcsere zavarok oxiológiai vonatkozásai 



 

  

 

79.3.5. „D” – idegrendszer oxiológiája 10 óra/10 óra 

Stroke 

Agyérkatasztrófák 

Az idegrendszer gyulladásos kórképeinek oxiológiája 

A fájdalom oxiológiája 

Az eszmélet (éberségi szint) zavarai (hypnoid tudatzavarok) 

A nem hypnoid tudatzavarok oxiológiája 

A tudat tartalmi zavarainak (tenebrositas, delirium, amentia) oxiológiája 

Pszichiátriai betegségek (szenvedélybetegségek, magatartászavarok, skizofrénia) 

oxiológiai vonatkozásai, a veszélyeztető állapot 

Epilepszia, és görcsállapotok 

 

79.3.6. „E” egész test egész eset 7 óra/7 óra 

Az anamnézis felvétele 

Környezet értékelése 

Elektrotrauma 

Hypoterm hőártalmak 

Hyperterm hőártalmak 

 

79.3.7. Traumatológiai oxiológia 10 óra/10 óra 

Koponyasérülések, és ellátásuk 

Gerincsérülések és ellátásuk 

Mellkas sérülések és ellátásuk 

Hasi sérülések és ellátásuk 

Medence sérülések és ellátásuk 

Végtag sérülések és ellátásuk 

Súlyos sérültek ellátása 

Égési sérülések ellátása 

 

79.3.8. Sebészeti oxiológia 10 óra/10 óra 

Oesophagus varix ruptúra 

Cholecystitis acuta 

Acut pancreatitis 

Gyomor, duodenum perforáció 

Ileus 

Mesenterialis trombosis/embolia 

Appendicitis acuta 

Aorta aneurizma ruptúra 

Kizárt sérv 

79.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

 

79.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 



 

  

79.5.1. 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. Magyarázat   x  

2. Elbeszélés   x  

3. Megbeszélés   x  

4. Vita   x  

5. Projekt x x x  

6. Kooperatív tanulás  x   

7. Házi feladat x    

 

79.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

79.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

80. Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

80.1. A tantárgy tanításának célja 



 

  

A tantárgy tanításának célja a gyermekgyógyászat oxiológiai vonatkozásainak ismertetése, 

a hallgató felkészítése a praehospitális környezetben végzett csecsemő és 

gyermekellátásra. Az oxiológiában nagy jelentőséggel bíró csecsemő és 

gyermekgyógyászati kórképek, és ellátásuk bemutatása. 

 

80.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Klinikumi gyakorlat 

 

80.3. Témakörök 

80.3.1. Csecsemő és gyermek ellátás oxiológiai specifikumai 4 óra/4 óra 

A csecsemő, és gyermek sürgősségi ellátás szervezése 

Anatómiai és élettani különbségek áttekintése 

Kommunikáció csecsemő és gyermekellátás közben 

A csecsemő és gyermek ellátást segítő eszközök 

ABCDE vizsgálat csecsemő és gyermekkorban 

 

80.3.2. „A” és „B” légút és légzés 6 óra/6 óra 

A légutak átjárhatóságának megítésése csecsemő és gyermekkorban 

Légútbiztosítás csecsmő és gyermekkorban 

A légzés megítélése csecsemő és gyermekkorban 

Lélegeztetés csecsemő és gyermekkorban 

Légúti idegentest eltávolítása csecsemő és gyermekkorban (ERC szerint) 

Bölcsőhalál 

ALTE 

Légzési elégtelenség csecsemő és gyermekkorban 

Krupp 

Aszthma 

Bronchiolitis 

 

80.3.3. „C” keringés 5 óra/5 óra 

A keringés megítélése csecsemő és gyermekkorban 

Sokk csecsemő és gyermekkorban 

Szívritmuszavarok csecsemő és gyermekkorban 

 

 

80.3.4. „D” idegrendszer 6 óra/6 óra 

Az idegrendszer megítélése csecsemő és gyermekkorban 

Epilepszia csecsemő és gyermekkorban 

Láz és lázgörcs csecsemő és gyermekkorban 

Görcsállapotok csecsemő és gyermekkorban 

Tudatzavarok csecsemő és gyermekkorban 

Agyhártya-, agyvelő gyulladás oxiológiai vonatkozásai 

 



 

  

80.3.5. „E” egész test egész eset 4 óra/4 óra 

Az anamnézis felvétele 

A csecsemő és gyermek sérültellátás praehospitális jellegzetességei 

Praehospitalis sérült vizsgálat és ellátás csecsemő és gyermekkorban 

Gyermekbántalmazás 

 

80.3.6. Újraélesztés 6 óra/6 óra 

Újszülött élesztés 

Csecsemő és gyermek BLS 

Defibrilláció gyermekkorban 

Csecsemő és gyermek XBLS 

 

80.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

80.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

80.5.1. 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. Magyarázat   x  

2. Elbeszélés   x  

3. Megbeszélés   x  

4. Vita   x  

5. Projekt x x x  

6. Kooperatív tanulás  x   

7. Házi feladat x    

 

80.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

80.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

81. Szülészet-nőgyógyászati oxiológia tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

81.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a szülészet-nőgyógyászat oxiológiai vonatkozásainak 

ismertetése, a hallgató felkészítése a praehospitális környezetben való szülészet-

nőgyógyászati ellátásra. Az oxiológiában nagy jelentőséggel bíró nőgyógyászati kórképek 

ismertetése, ellátásuk bemutatása. A korábbi tanulmányokra építkezve a várandósság rövid 

bemutatása, szövődménymentes szülés folyamata, valamint a szövődmények ismertetése. 

A kórházon kívüli szülésvezetés bemutatása, és az újszülött első ellátása. 

 

81.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Ápolástan gondozástan gyakorlat 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Az oxiológia alapjai 

 

81.3. Témakörök 

81.3.1. Szülészet 16 óra/16 óra 

A helyszíni tevékenység általános szabályai akut szülészeti-nőgyógyászati esetekben 

A női reproduktív szervek anatómiai és élettani áttekintése 

Terhesség 

A terhesség felismerése 

Terhesgondozás 

A kóros terhesség 

Vetélés 

A norrmál szülés 

Praehospitalis szülésvezetés 

Az érett újszülött ellátása 

Az adaptáció segítése (éretlen újszülött ellátása) 

Ikerterhesség ikerszülés 



 

  

Koraszülés 

Patológiás szülés 

A császármetszés 

 

81.3.2. Nőgyógyászat 15 óra/15 óra 

A szeméremtest betegségei 

A hüvely betegségei 

A méh betegségei 

A menstruáció rendellenességei 

Nőgyógyászati vérzéssel járó kórképek és praehospitális ellátásuk 

Méhen kívüli terhesség 

Fogamzásgátlás 

 

81.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

81.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

81.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

81.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

81.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

82. Toxicologia tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

82.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja az toxiclógia mint szakterület ismertetése. A nagy 

jelentőséggel bíró mérgezések ismertetése, praehospitalis ellátásuk lehetőségei. A hallgató 

felkészítése a praehospitális környezetben végzett toxicologiai, egészségügyi ellátásra. 

 

82.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Klinikai alapozó ismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Az oxiológia alapjai 

 

82.3. Témakörök 

82.3.1. Toxikus ártalmak és ellátásuk 7 óra/7 óra 

A méreg és mérgezés fogalma 

Expozíció 

Behatolási kapu 

A méreg sorsa a szervezetben 

Specifikus és aspecifikus toxikológiai terápia 

A méreg eltávolítása a szervezetből 

Dekontamináció 

 

 

82.3.2. Mérgezések típusai 9 óra/9 óra 

Gázmérgezések jellemzői 

A legfontosabb gázmérgezések és ellátásuk ( CO, CO2, NH3, HCN, CL2) 

Gyógyszermérgezések jellemzői 



 

  

A legfontosabb gyógyszermérgezések 

 Altatószerek 

 Aminophenazon 

 Béta blokkolók 

 Atropin 

 Digitálisz 

 Morfin 

 Paracetamol 

Kábítószerek okozta mérgezések (klasszikus és dizájner drogok) 

Ipari oldószerek okozta mérgezések 

 Benzin és benzol mérgezés 

 Etilalkohol mérgezés 

 Metilalkohol mérgezés 

Lúgmérgezések 

Savmérgezések 

Mezőgazdasági mérgezések 

Ételmérgezések 

Gombamérgezések 

 

82.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

82.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

82.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

 

82.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

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. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x    

 

82.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

83. Tömeges baleset - katasztrófa  ellátás tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

83.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a tömeges baleset – katasztrófa ellátás specifikumainak 

bemutatása. A hallgató felkészítése a tömeges baleset – katasztrófa helyszínén végzett 

egészségügyi ellátás szervezésére és kivitelezésére.  A kárhelyen történő együttműködés 

ismertetése más szervekkel. 

 

 

83.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Klinikai alapismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Oxiológia alapjai 

Mentéstechnika 

Logisztika 

 

83.3. Témakörök 

83.3.1. Tömeges balesetek 5 óra/5 óra 

A tömeges baleset fogalma 

A kárhely 

Veszélyes anyaggal szennyezett kárhely 



 

  

Sérültosztályozás (TRIAGE) 

Az ellátás lehetőségei 

Szállítás 

Tömeges kárhely felszámolásának speciális eszközei 

 

83.3.2. Katasztrófák 5 óra/5 óra 

A katasztrófa fogalma 

A katasztrófák felosztása 

A katasztrófavédelem szervezetei 

Felkészülés a katasztrófák elhárítására 

Sürgősségi ellátás katasztrófa helyzetekben 

 

83.3.3. Tömeges balesetek – katasztrófák felszámolása 6 óra/6 óra 

Riasztás rendkívüli események kapcsán 

Vészhelyzeti irányító központ szerepe 

Kommunikáció a kárhelyen a mentésirányítással, és a társszervekkel 

Szervezési feladatok rendkívüli esetekben 

Tömeges riasztás 

A kárhelyparancsnok feladatai 

Társszervek bevonása 

Dokumentáció 

Krízis intervenció 

 

83.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

83.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

83.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

83.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 



 

  

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

83.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

84. Sürgősségi ellátás gyakorlat tantárgy 480 óra/480 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

84.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a hallgató bevonása a mindennapi sürgősségi egészségügyi 

ellátásba, építkezve a korábbi elméleti és gyakorlati képzésére. A sürgősségi ellátó rendszer 

felépítésének, és működésének megismerése. 

 

84.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Ápolástan gondozástan gyakorlat 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

Oxiológia alapjai 

Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia 

Szülészet nőgyógyászati oxiológia 



 

  

Toxicologia 

Mentéstechnika 

Logisztika 

 

84.3. Témakörök 

84.3.1. Orvosi ügyelet 40 óra/40 óra 

Az orvosi ügyeleti rendszer felépítése 

Az orvosi ügyelet működési rendje 

Bejelentések felvétele 

Prioritásképzés, riasztás 

Diagnosztikus és terápiás lehetőségek az orvosi ügyeleten 

Járóbeteg ellátás 

Ellátás a beteg lakásán 

Dokumentáció 

 

84.3.2. Mentőgépkocsi, kiemelt mentőgépkocsi  120 óra/120 óra 

Mentőgépkocsi felszerelése 

Kiemelt mentőgépkocsi felszerelése 

A mentőképkocsi/kiemelt mentőgépkocsi személyzete 

Diagnosztikus és terápiás lehetőségek mentőgépkocsin/kiemelt mentőgépkocsin 

Bekapcsolódás a mentési tevékenységbe 

Riasztási rend 

Dokumentációs feladatok 

 

84.3.3. Esetkocsi 120 óra/120 óra 

Az esetkocsi felszerelése 

Az esetkocsi személyzete 

Riasztási rend 

Diagnosztikus és terápiás lehetőségek esetkocsin 

Bekapcsolódás a mentési tevékenységbe 

Dokumnetációs feladatok 

 

84.3.4. Sürgősségi osztály 80 óra/80 óra 

A sürgősségi osztály működési rendje 

A sürgősségi osztály személyi és tárgyi feltételei 

A betegek fogadása 

Triage 

Sürgősségi betegvizsgálat 

A betegek megfigyelése 

Diagnosztikai és terápiás lehetőségek a sürgősségi osztályon 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel  

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében 

Intrahospitális transzport 

 



 

  

84.3.5. Toxicologiai osztály 40 óra/40 óra 

A toxicologiai osztály működési rendje, szervezeti felépítése 

A betegek fogadása, felvétele 

Toxicologiai diagnosztika és terápia 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Az ápolási dokumentáció vezetése 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében 

 

84.3.6. Szülészeti osztály 40 óra/40 óra 

A szülészeti osztály működési trendje szervezeti felépítése 

A betegek fogadása, felvétele 

Diagnosztikai lehetőségek a szülészetben 

Szülöszoba 

Gyermekágy 

Terhespatológia  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Az ápolási dokumentáció vezetése 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: 

Ápolás a szülészeti osztályon 

 

84.3.7. Traumatológia 40 óra/40 óra 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása 

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése 

Sérültek fogadása, első vizsgálata 

A sebkötözések 

Sebek dezinficiálása 

Típuskötések alkalmazása 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason 

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések 

Kötözések az alsó és felső végtagon 

Csonttörések ellátása 

Rögzítő kötések, gipszelések 

A törések vértelen helyretétele, repozició 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel 

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 



 

  

Közreműködés az ápolási folyamatban 

Az ápolási dokumentáció vezetése 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében 

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

84.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Háziorvosi ügyelet, mentőgépkocsi/kiemelt mentőgépkocsi, Esetkocsi, Sürgősségi osztály 

Toxicologia, Szülészeti osztály Traumatológiai osztály 

 

84.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

84.5.1. 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. Projekt  x   

2. Megfigyelés  x   

3. Irányított feladatmegoldáa x    

 

 

84.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 



 

  

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

84.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11165-16 azonosító számú 

Mentéstechnika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11165-16 azonosító számú Mentéstechnika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

M
en

té
st

ec
h

n
ik

a 

FELADATOK 

A helyszínen tájékozódik, a helyszín 

biztonságosságát felméri/kompetenciájának 

megfelelően biztosítja 

x 

A beteg állapotát az életkori sajátosságoknak 

megfelelően felméri az ABCDE-szemlélet 

szerint, szaksegítséget nyújt 

x 

A- A légút átjárhatóságát, veszélyeztetettségét 

megítéli 
x 

Átjárható légutat biztosít eszköz nélkül, 

pharingealis eszközzel 
x 

Garatváladékot szívó készülékkel leszív x 

Légúti idegentestet eltávolít eszköz nélkül x 

B - A légzést megítéli veszélyeztetettségét 

felméri 
x 

Lélegeztet ballonnal maszkkal x 

Pulzoximétert alkalmaz x 

Oxigén terápiát alkalmaz x 

C - A keringést felméri veszélyeztetettségét 

felismeri 
x 

Centrális, és perifériás pulzust tapint x 

Vérnyomást mér, CRT-t megítél x 

EKG-t és telemetrikus EKG-t készít x 

D - Megítéli és skálázza a beteg eszmélet-, és 

tudatállapotát, AVPU felmérést végez 
x 

A stroke tüneteit felismeri x 

Vércukor meghatározást végez x 

E - A sérüléseket felismeri, gyors-, és részletes 

trauma vizsgálatot végez 
x 

Vérzést csillapít manuálisan, nyomókötéssel, 

valamint tourniquet alkalmazásával 
x 

Elsődleges sebellátást végez kötözéseket 

alkalmaz 
x 

Sérülések eszközös rögzítését végzi x 

Immobilizáció eszközeit alkalmazza x 

Katasztrófa helyzetek tömeges balesetek 

felszámolásában közreműködik 
x 

Újraélesztést végez (BLS, XBLS - AED), 

ALS-ben közreműködik 
x 

A beteg állapotváltozását megfigyeli, 

állapotrosszabbodást észlel és a szükséges 

beavatkozásokat/intézkedéseket megteszi 

x 

 



 

  

SZAKMAI ISMERETEK 

A helyszín jelentősége, helyszínbiztosítás 

szsbályai 
x 

Időfaktor fogalma x 

A beteg reakcióképességének fogalma x 

A légúti protokoll alkalmazása x 

Légútbiztosítás eszköz nélkül, és eszközzel x 

A fulladó beteg x 

Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel x 

Oxigénterápia x 

A beteg keringésének megítélése x 

A keringés monitorizálásának eszközös, és 

eszköz nélküli módszerei 
x 

Alapszintű (BLS), és és a kiterjeasztett 

alapszintű (XBLS) újraélesztés 
x 

A defibrilláció jelentősége, az AED használata x 

A beteg eszmélet és tudatállapotának 

megítélése 
x 

A gyors sérültvizsgálat lépései x 

Állapotkövető ellenőrző vizsgálat x 

Vérzéscsillapítás x 

Sebellátás, kötözés x 

Az immobilizáció eszközei és használatuk x 

Tömeges baleset és katasztrófák felszámolása x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Állapotfelmérés módszereinek alkalmazása x 

Újraélesztés eszközeinek használata x 

légútbiztosítás, lélegeztetés eszközeinek 

használata 
x 

Sebellátás, kötözés eszközeinek használata x 

Rögzítő eszközök használata x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

Döntésképesség x 

Stressztűrő képesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő képesség x 

Határozottság x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Problémamegoldás x 

Helyzetfelismerés x 

 

 

85. Mentéstechnika tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

85.1. A tantárgy tanításának célja 



 

  

A tantárgy tanításának célja, hogy a korábbi tantárgyak ismeretanyagára épülve a hallgató 

megismerje és elsajátítsa a praehospitalis ellátás során alkalmazott protokollokat, mentési 

technikákat, mentéstechnikai eszközöket. Az elsajátított ismereteknek, készségeknek 

eszközök használatának beépítése az ellátási folyamatba, valamint ezek gyakorlása. 

 

85.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Ápolástan gondozástan gyakorlat 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Klinikumi gyakorlat 

Oxiológia alapjai 

Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia 

Toxicologia 

Szülészet – nőgyógyászat oxiológiai vonatkozásai 

Sürgősségi ellátás gyakorlat 

 

85.3. Témakörök 

85.3.1. A helyszín 6 óra/6 óra 

A helyszín fogalma 

A helyszín mint információforrás 

A helyszín biztonságossága, a helyszínbiztonság felmérése 

A helyszín biztonságossá tételének lehetőségei (saját erőből, társszervek által), 

kimentés 

A beteg környezetének értékelése 

Az első benyomás 

Az ABCDE szemléletű betegvizsgálat, és ellátás 

A reakcióképesség, és vizsgálata (AVPU) 

Életkori sajátosságok 

Csoportdiagnózis 

 

85.3.2. „A” légutak 10 óra/10 óra 

A légutak átjárhatóságának, veszélyeztetettségének, elzáródásának megítélése 

Eszköz nélküli légútbiztosítási eljárások, és alkalmazásuk 

Száj-, garat toilette, légúti leszívás manuális, és elektromos szívókészülékekkel 

Légúti idegentest protokoll alkalmazása (ERC szerint) 

Pharingealis légútbiztosító eszközök, és használatuk (OPA, NPA) 

Invazív légútbiztosítás 

 

85.3.3. „B” légzés 8 óra/8 óra 

A légzés megítélése, a nehezített légzés felismerése 

Oxigénterápia alkalmazása 

SpO2 és mérése valamint megítélése 

Eszköz nélküli lélegeztetés 

Lélegeztetés ballonnal maszkkal 

 



 

  

85.3.4. „C” keringés 8 óra/8 óra 

A bőr és a nyálkahártyák megítélése 

Centrális és perifériás pulzus tapintása és értékelése 

Vérnyomásmérés, és értékelése 

CRT vizsgálata, és értékelése 

Praehospitalis EKG készítése 

Telemetrikus EKG készítése, telemetrikus EKG küldése 

 

85.3.5. „D” idegrendszer 4 óra/4 óra 

GCS vizsgálata és értékelése 

Az eszmélet és tudatállapot megítélése 

Érzés és mozgászavarok vizsgálata és értékelése 

Vércukorérték meghatározása, és értékelése 

 

85.3.6. „E” egésztest egész eset 16 óra/16 óra 

Elsődleges és másodlagos és állapotkövető sérültvizsgálat 

Sebek, sebzések 

Sebellátás lépése, sebkötözés, rögzítő kötéseki 

Vérzések ellátása 

Vérzéscsillapítás nyomáspont alkalmazásával, direkt nyomással, nyomókötéssel, 

valamint tourniquet alkalmazásával 

Rögzítőeszközök használata 

 Cramer sín 

 Vákuum sín 

 Vákuum matrac 

 Nyakrögzítő gallér 

 Medence öv 

 Húzósín 

 Lapáthordágy 

 Gerinchordágy 

Szülésvezetés intézeten kívül 

Tömeges baleset – katasztrófa felszámolásának elvei 

 

85.3.7. Újraélesztés 10 óra/10 óra 

BLS 

XBLS 

AED alkalmazása 

ALS algoritmus 

 

85.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A mentéstechnika tantárgyat demonstrációs teremben csoportbontásban szükséges tanítani. 

 

 

85.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

85.5.1. 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. magyarázat   x     

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés x       

6. szerepjátés   x     

7. házi feladat x       

8. skill gyakorlat x       

9. szimulációs gyakorlat   x     

 

85.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 



 

  

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

 

85.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11164-16 azonosító számú 

Logisztika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11164-16 azonosító számú Logisztika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

A beteg szállíthatóságát megítéli x  x 

Előkészíti, valamint szállítja a beteget az 

egészségügyi intézménybe-. Egészségügyi 

intézményen belüli-, egészségügyi intézmények 

között-, valamint egészségügyi intézményből-, 

történő egyéb helyre 

x   

Állapotának megfelelően mobilizálja, és 

pozícionálja a beteget 
x   

Betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmaz x   

Gondoskodik a beteg- és 

környezetbiztonságáról 
x   

Menetokmányokat kezel x   

A beteg egészségügyi dokumentációját vezeti x   

Térinformatikai rendszereket (GPS) alkalmaz x x  

Rádión forgalmaz x x  

Segítséget/segélykocsit hív x   

Tájékoztatja a beteget/hozzátartozót/átvevőt x x x 

Beteget egészségügyi intézményben elhelyez x   

Telekommunikációs eszközöket használ x x x 

Betegszállítás irányításában közreműködik x x x 

Eligazodik a sürgősségi ellátás rendszerében x x x 

Betegutat szervez x x x 

Helikoptert fogad x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Folyamatirányítás lépései és eszközei  x x 

Protokollok, eljárási szabályok, 

munkautasítások 
x x x 

Prioritásképzés  x x 

Sürgősségi ellátási rendszer felépítése x x x 

Beteg és környezetbiztonság eljárás elemeinek 

ismerete 
x   

Betegszállítás és mentés irányítása  x x 

Betegelhelyezés beutalás alapelvei  x x 

Betegutatk az egészségügyi ellátórendszerben  x x 

A beteg feltalálása x   

A beteg állapotának megítélése x   

A szállíthatóság kritériumai x   

A betegszállítás előkészítése, megszervezése x   

A betegszállítás módjai x   

A beteg rögzítése és mobilizálása x   

Kényelmi eszközök használata x   



 

  

Szállítási trauma x   

A beteg állapotváltozásának ,megfigyelése 

szállítás alatt 
x   

A beteg átadása x   

A betegszállítás dokumentációja x   

Rádió forgalmazás szabályai x x x 

Munka és tűzvédelem szabályai x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése x x x 

Komplex jelzésrendszerek értelmezése x x x 

Betegszállítás eszközeinek használata x   

Risztás eszközeinek használata x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Erős fizikum x   

Döntésképesség x x x 

Szervezőkészség x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Udvariasság x x x 

Empatikus készség x x x 

Közérthetőség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x 

Helyzetfelismerés x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

 

86. Betegszállítás tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

86.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a betegszállítás és mentésirányítás rendszerét. 

Bemutatni a beteg elhelyezés folyamatát. Begyakoroltatni a biztonságos betegszállítás 

módszereinek, eszközeinek az alkalmazását. 

 

86.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Munkavédelmi alapismeretek 

Alapápolás 

Elsősegélynyújtás 

Mentéstechnika 

 

86.3. Témakörök 

86.3.1. Felkészülés a szállításra 4 óra/4 óra 

A beteg szállíthatóságának megítélése 

A beteg előkészítése 

A környezet előkészítése 

A beteg mobilizáció eszközeinek az előkészítése 

Mentő és betegszállító járművek jellemzői 

Légimentő jármű jellemzői 

 



 

  

86.3.2. Mobilizálás 9 óra/9 óra 

Testhelyzetek szállítás alatt 

Mobilizálás eszköz nélkül (Rautek-műfogás) 

Betegmozgatás eszközei 

 

86.3.3. Navigációs ismeretek 6 óra/6 óra 

Térképismeret 

Térinformatikai rendszerek 

GPS 

Tetra-rendszer 

Telekommunikációs rendszerek 

 

86.3.4. Teendők a betegszállítás alatt 8 óra/8 óra 

A betegállapotának megfigyelése szállítás alatt 

A szállítási trauma  

Az útvonalak optimalizálása  

Figyelmeztető jelzések használata 

Megkülönböztető jelzések a használata 

Atraumatikus közlekedés, defenzív vezetési technika 

 

86.3.5. Tűz és munkavédelmi speciális ismeretek 4 óra/4 óra 

Betegszállító és mentő gépjárművekre vonatkozó speciális munkavédelmi előírások 

Munkabiztonsági előírások betegszállítás alatt 

Veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére vonatkozó előírások 

Tűzvédelmi szabályok kivonulás közben 

Tűzvédelmi előírások a helyszínen 

 

86.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Demonstrációs terem csoportbontásban 

 

86.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

86.5.1. 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. magyarázat   x     

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés x       

6. szerepjátés   x     

7. házi feladat x       

8. skill gyakorlat x       

9. szimulációs gyakorlat   x     

 

 



 

  

86.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

 

86.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

  

87. Irányítás tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

87.1. A tantárgy tanításának célja 

Az irányítás tantárgy célja a betegszállítás és mentésirányítás rendszer bemutatása, az 

irányítási folyamat felvázolása, az irányításban dolgozó szakemberek munkájának a 

bemutatása. 

 

87.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Elsősegélynyújtás 

Mentéstechnika 

Klinikumi ismeretek 

 

87.3. Témakörök 

87.3.1. Az egészségügyi ellátórendszer felépítése 4 óra/4 óra 

Alapellátás 

Járóbeteg-szakellátás 

Fekvőbeteg-szakellátás 

Sürgősségi betegellátás rendszere 

A területi ellátási kötelezettség (TEK) 

 

87.3.2. A betegszállítás irányítása 4 óra/4 óra 

A betegszállítás szabályozása 

A beteg szállítás rendszere, szereplői 

A beutalási rendszer alapelvei  

A betegszállítás dokumentációja 

A betegszállítás irányítás folyamata és szereplői 

A betegszállítás felvétele 

A betegszállítás szervezése 

 

87.3.3. A mentés irányítása 4 óra/4 óra 

A mentés szabályozása 

A mentés hazai rendszere, szereplői 

Az OMSZ feladatai 

A mentés dokumentációja 

A mentés irányítás folyamata és szereplői 

A bejelentés felvétele 

A mentés szervezése 

Mentőegység típusok felszerelése és kompetenciái 

Speciális mentő típusok 

Több fokozatú mentésszervezés, randevúelv 

 

87.3.4. Kommunikáció az irányításban 4 óra/4 óra 

Kommunikáció vészhelyzetben 

Kérdezési technikák 

Kérdezési protokollok 

Telefonos tanácsadás módszerei 

Kommunikáció  

a bejelentővel 



 

  

a társszervekkel 

a médiával 

A rádióforgalmazás szabályai 

Telekommunikációs eszközök használata 

 

87.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

87.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

87.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

87.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

87.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

88. Logisztikai gyakorlatok tantárgy 120 óra/120 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

88.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegszállítással, betegszállítás és mentésirányítással kapcsolatos elméleti ismeretek 

gyakorlatban történő átültetése, gyakoroltatása. 

 

88.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Elsősegélynyújtás 

Mentéstechnika 

Klinikumi ismeretek 

 

88.3. Témakörök 

88.3.1. Mentésirányítás gyakorlat 84 óra/84 óra 

A mentésirányítás szervezeti felépítése 

Munkakörök a mentésirányításban 

A segélykérés, bejelentés felvétele 

Kérdezési protokollok 

Helymeghatározó rendszerek 

Kivonuló egységek riasztása, feladatkiadás 

Kapcsolattartás a mentőegységekkel 

A mentés irányítás dokumentációja 

 

 

88.3.2. Betegszállítás irányítási gyakorlat 40 óra/40 óra 

A betegszállítás irányítás szervezeti felépítése 

Munkakörök a szállításirányításban 

A betegszállítás felvétele 

Kivonuló egységek riasztása, feladatkiadás 

Kapcsolattartás a betegszállító egységekkel 

A betegszállítás irányítás dokumentációja 

 

88.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A mentésirányítást mentésirányítási csoportban, a betegszállítás irányítási gyakorlatot az 

OMSZ-hoz integrált betegszállítás irányítási csoportban kell letölteni. 

 

88.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



 

  

 

 

88.5.1. 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. Megfigyelés x x     

2. Irányított munkavégzés x       

 

88.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

88.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 

hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  



 

  

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 

decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése 

 

   Sebészeti gyakorlat 



 

  

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

  Traumatológiai gyakorlat 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 



 

  

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

   Gyermekgyógyászati gyakorlat 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

   Kapcsolat a szülőkkel 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 



 

  

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 

hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 

decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 



 

  

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légzés, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése.” 

 

  



 

  

A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 

1.2 Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, – nevelő 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300–1560  

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1 A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2 Bemeneti kompetenciák: – 

2.2 Szakmai előképzettség: 

2.3 Előírt gyakorlat:– 

2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 60% 

2.7 Gyakorlati idő aránya: 40 %  

2.8 Szintvizsga:  

2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

3.  PÁLYATÜKÖR 

 

3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások 

 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR száma FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 
2432 

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő, 

óvodapedagógus 

 

Gyermekgondozó,– nevelő 

3.1.3. 
Kisgyermeknevelő 

 

 

3.2 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott 

gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a 

nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, 

érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai 

felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével 

kapcsolatos tudását, ismereteit.  Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával 

rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek 

kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek 

figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a 

szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, 

azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a 

gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a 

családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, 

hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a 

gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos 



 

  

és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik 

érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív 

kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a 

gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.  

Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,  

– átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét, 

– a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni, 

– szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni, 

– alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és 

tárolására vonatkozó elvárásokat, 

– mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon 

előadni  a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően,  

– közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek 

szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására, 

–  a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek 

figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését, 

– a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde 

kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani, 

– alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és 

megalapozottan dönteni, 

– segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését, 

– enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást, 

– a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől 

segítséget kérnie, 

– felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének 

növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével, 

– felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt, 

– a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint 

kezelni, 

– munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a 

műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni, 

– a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás 

meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,  

– ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására. 

 

3.3 Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés 

3.3.4. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens azonos ágazat 

3.3.5. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő azonos ágazat 

3.3.6. 54 762 02 Szociális asszisztens azonos ágazat 

3.3.7. 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló  azonos ágazat 

3.3.8. 54 762 03 Szociális szakgondozó  azonos ágazat 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 



 

  

4.3. 10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei 

4.4. 10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok 

4.5. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek 

4.6. 10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok 

4.7. 10529–16 A napközbeni gyermekellátás feladatai 

4.8. 10530–16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai 

4.9. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499–12 Foglalkoztatás II. 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén: 

– Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

– A gyakorlati tevékenysége során egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni dokumentációjának 

elemzése alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8–10 oldal terjedelmű összefoglaló. Formája: 

elektronikusan készített, betűtípus Times new roman 12–es betűnagyság 1,5 sortávolság, sorkizárt.  

– Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8–10 oldal 

terjedelmű napló előzetes leadása. 

– A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus 

életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése. 

– A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat 

működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja). 

– Minimum 400 óra (20%–a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%–a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember 

irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.  

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

– Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési 

kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró 

vizsga teljesítésével. 

– A gyakorlati tevékenysége során egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni dokumentációjának 

elemzése alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8–10 oldal terjedelmű összefoglaló. Formája: 

elektronikusan készített, betűtípus Times new roman 12–es betűnagyság 1,5 sortávolság. 

– Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8–10 oldal 

terjedelmű napló előzetes leadása. 

– A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus 

életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése. 

– A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat 

működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja). 

– A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező 

szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

 

5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati 

5.2.4. 10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok gyakorlati 

5.2.5. 12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati 

5.2.6. 10528–12 Házi időszakos gyermek–felügyeleti 

feladatok 

írásbeli 



 

  

5.2.7. 10529–16 A napközbeni gyermekellátás feladatai írásbeli, szóbeli 

5.2.8. 10530–16 A napközbeni gyermekellátás 

dokumentációs feladatai 

gyakorlati 

5.2.9. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51%–osra értékelhető. 

 

5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység:  

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása  

A vizsgafeladat ismertetése: Napi nevelési, gondozási, feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával. A 

gyermekek napirendjéhez igazodva nevelő–gondozó tevékenység ellátása bölcsődei csoportban. 

  

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében  

 

A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és 

ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus– és 

szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori 

sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.  

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

 

5.3.2 Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek–

felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység  

 

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás helyzetei 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás helyzeteinek, dilemmáinak értelmezése egy esetleírás 

alapján, központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.  

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

 

5.4 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 

segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 



 

  

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54 § (2) a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsájtási feltétel 

teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a 

vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt. 

 

A napi gondozási feladatok ellátása gyakorlati vizsgafeladat abban a bölcsőben szervezhető, melyben az 

összefüggő szakmai gyakorlat volt. A szakmai gyakorlatok helyszíne kizárólag olyan bölcsőde, amely legalább 5 

gyermekcsoporttal működik és legalább 1 fő szakember a pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt. 

5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A munkahelyen folytatott gyakorlati képzés során alkalmazandó eszközök jegyzéke megegyezik a “A bölcsődei 

nevelés–gondozás szakmai szabályai” (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009) Módszertani 

levélben közzétett játékkészlet és felszerelési jegyzék, balesetvédelemmel, tűz–és munkavédelemmel, játszókert 

felszerelésével kapcsolatos állományával. 

 

 A 

 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és 

felszerelési jegyzék 

6.1 Állóeszközök 

6.1.1. 2 db csecsemőágy–matraccal 

6.1.2. 2 db gyermekágy–matraccal 

6.1.3. 2 db pólyázó 

6.1.4. 1 db vizsgálóasztal 

6.1.5. 2 db nyitott játékpolc 

6.1.6. 1 db gyógyszerszekrény 

6.1.7. 1 db tálalószekrény 

6.1.8. 2 db gyermekasztal 

6.1.9. 8 db gyermekszék 

6.1.10. 1 db karosszék 

6.1.11. 1 db asztal 

6.1.12. 1 db csecsemő mérleg 

6.1.13. 1 db mérlegasztal 

6.1.14. 1 db személymérleg 

6.1.15. 1 db mérővályú 

6.1.16. 1 db magasságmérő 

6.1.17. 2 db csecsemő fürdőkád, állvánnyal 

6.2 Textíliák 

 Textíliák – csecsemőágyhoz: 

6.2.1. 4 db matrachuzat   

6.2.2. 4 db lepedő   

6.2.3. 4 db gyapjútakaró 

6.2.4. 8 db takaróhuzat 

6.2.5. 4 db pléd 

 Egyéb textília:  

6.2.6. 4 db angol pólya 

6.2.7. 4 db hálózsák 



 

  

6.2.8. 8 db kising 

6.2.9. 8 db body 

6.2.10. 8 db rékli 

6.2.11. 8 db atlétatrikó 

6.2.12. 8 db ingblúz 

6.2.13. 8 db rugdalózó 

6.2.14. 8 db sapka (vékony) 

6.2.15. 8 db sapka (vastag) 

6.2.16. 3 db kocsikabát 

6.2.17. 3 db levegőztető zsák 

6.2.18. 8 db kesztyű, sál 

6.2.19. 6 db kötött cipő 

6.2.20. 8 pár zokni 

6.2.21. 8 db bugyi 

6.2.22. 8 db játszónadrág 

6.2.23. 8 db napozó bugyi 

6.2.24. 30 db textilpelenka 

6.2.25. 8 db fürdőlepedő 

6.2.26. 10 db fürdőkesztyű 

6.2.27. 12 db törölköző 

6.2.28. 15 db előke (nylon és textil) 

6.2.29. 4 db asztalterítő 

 Gyermekágyhoz: 

6.2.30. 4 db matrachuzat   

6.2.31. 4 db lepedő  

6.2.32. 4 db pléd 

6.2.33. 8 db huzat 

 Egyéb textília: 

6.2.34. 8 db trikó 

6.2.35. 8 db ingblúz 

6.2.36. 8 db pulóver 

6.2.37. 8 db nadrág 

6.2.38. 8 pár zokni 

6.2.39. 8 db harisnyanadrág 

6.2.40. 8 db bugyi 

6.2.41. 8 db sapka 

6.2.42. 8 db sál, kesztyű 

6.2.43. 2 db anorák  

6.2.44. 6 pár lábbeli 

6.2.45. 8 db napozó bugyi 

6.2.46. 8 db törölköző 

6.2.47. 4 db fürdőlepedő 

6.2.48. 8 db fürdőkesztyű 

6.3 Tisztálkodási–gondozási eszközök és szerek 

6.3.1. 2 db badella (lengőfedeles) 

6.3.2. 2 db badella (pedálos) 



 

  

6.3.3. 4 db kancsó, mércézett 

6.3.4. 2 db szappantartó 

6.3.5. 4 db fésű 

6.3.6. 2 db hajkefe 

6.3.7. 2 db körömvágó olló 

6.3.8. 2 db talkum szóró 

6.3.9. 2 db szobahőmérő 

6.3.10. 2 db vízhőmérő 

6.3.11. 2 db vatta tartó 

6.3.12. 12 db tálca 

6.3.13. szappan 

6.3.14. sampon 

6.3.15. kamilla 

6.4 Az étkezés eszközei 

6.4.1. 4 db tápszeres üveg 

6.4.2. 8 db mércés üvegpohár 

6.4.3. 4 db kancsó 

6.4.4. 8 db mokkáskanál 

6.4.5. 8 db kávéskanál 

6.4.6. 8 db gyermekkanál 

6.4.7. 8 db evőkanál 

6.4.8. 3 db merőkanál 

6.4.9. 8 db bögre 

6.4.10. 2 db szeletelő kés 

6.4.11. 8 db étkészlet (gyermek) 

6.4.12. 8 db gyermek kompótos tálka 

6.4.13. 8 db porcelán tálka 

6.4.14. 3–3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy) 

6.4.15. 6 db tálca 

6.4.16. 2 db szalvétatartó 

6.5 Gyógyszerek, vegyszerek 

6.5.1. gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz) 

6.5.2. fertőtlenítő–szerek bőr– és eszközfertőtlenítéshez 

6.5.3. alkohol 

6.5.4. vazelin 

6.5.5. parafinolaj 

6.5.6. jódtinktúra 

6.5.7. Neomagnol 

6.6 Kötözés eszközei 

6.6.1. 3–3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy) 

6.6.2. vatta 

6.6.3. papírvatta 

6.6.4. gézpólya különböző méretben 

6.6.5. gyorskötöző pólya 

6.6.6. Ramofix 

6.6.7. steril mull–lap különböző méretben 



 

  

6.6.8. speciális kötszerek 

6.6.9. leukoplaszt 

6.6.10. centerplaszt 

6.7 Az elsősegélynyújtás eszközei 

6.7.1. 4 db hőmérő  

6.7.2. 2 db mentőláda, felszereléssel 

6.7.3. 2 db pléd 

6.7.4. 4 db lepedő 

6.7.5. 1 db sebimitációs készlet 

6.7.6. steril mullpólya különböző méretben 

6.7.7. steril mull–lap különböző méretben 

6.7.8. vatta 

6.7.9. papírvatta 

6.7.10. bőrfertőtlenítő szer többféle 

6.7.11. ragtapasz 

6.7.12. Ramofix csőháló kötszer különböző méretben 

6.7.13. steril gyorskötöző mull–pólya különböző méretben 

6.7.14. 12 db rugalmas pólya 

6.7.15. kötszerkapocs 

6.7.16. biztosítótű 

6.7.17. 6 db kötszerolló 

6.7.18. 6 db olló 

6.7.19. 6 db anatómiai csipesz 

6.7.20. 6 db ledobó tál 

6.7.21. 6 db tálka 

6.7.22. fólia kesztyű 

6.7.23. kézfertőtlenítő 

6.7.24. papírtörölköző 

6.7.25. 12 db törölköző 

6.7.26. 3 db pneumatikus sín 

6.7.27. 3 db nyakrögzítő gallér 

6.7.28. 12 db háromszögletű kendő 

6.7.29. Alutaex fólia 

6.7.30. 1 db reanimációs fantom 

6.7.31. 1 db lélegeztető ballon + arcmaszk 

6.7.32. 1 db hordágy 

6.8 Játék eszközök 

6.8.1. a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok 

6.8.2. játékok finommozgások fejlesztéséhez 

6.8.3. játékok nagymozgások fejlesztéséhez 

6.8.4. utánzó játék eszközei 

6.8.5. a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek 

6.8.6. ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek 

6.8.7. bábok, paraván 

6.8.8. társasjátékok  

6.8.9. kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.) 



 

  

6.8.10. eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)  

6.8.11. sporteszközök 

6.9 Egyéb eszközök 

6.9.1. védőruhák 

6.9.2. védőcipők 

6.9.3. 2 db tűzoltó készülék 

6.9.4. Tanterem elmozdítható asztalokkal 

6.9.5. Tankönyvlista szerinti tankönyvek 

6.9.6. Felszerelt számítástechnika terem 

6.9.7. Internet hozzáférés 

6.9.8. Projektor  

6.9.9. TV 

6.9.10. DVD 

6.9.11. Video 

 

7. EGYEBEK 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 160 óra, mely csak olyan, a 

gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményben szervezhető meg, mellyel a hallgató nem áll 

munkaviszonyban! 

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Magyar Bölcsődék Egyesülete 

  



 

  

3.63. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

35 345 01 

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 35 345 01 számú,Kis és középvállalkozások ügyvezetője I. megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 345 01 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -.  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 3-as szintű szakképesít és/vagy 

részszakképesítés. 

 vagy iskolai előképzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

  



 

  

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

    

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra 

(32 hét x 35 óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés 

esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra) 

 

 



 

  

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti 

óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

Összesen 22,5 9 

Összesen 31,5 

11871-16 Idegen nyelv és 

üzleti szaknyelv I. 
Idegen nyelv 19   

11870-16 Informatika 

vállalatvezetőknek I. 

Informatikai alapismeretek   1,5 

Irodai programcsomag használata   4,5 

Internetes kommunikáció   3 

11868-16 A vállalkozások 

működtetése 
Vezetői ismeretek 3,5   

 

 

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök 

óraszáma” megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre 

vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli 

szakmai óraszámok). 

  



 

  

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak/témakörök 
Elméleti órák 

száma 

Gyakorlati órák 

száma 

Összesen 720 288 

Összesen 1008 

1
1
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Idegen nyelv 608 0 

Egyén és család 70   

Tanulás és munka 80   

Lakóhely, otthon 50   

Étkezés 50   

Szolgáltatások és kereskedelem 80   

Egészség és sport 40   

Időjárás és környezetünk 30   

Közlekedés és utazás 60   

Szabadidő, szórakozás, kommunikáció és 

kapcsolattartás 
80   

Magyarország és a célnyelv országa(i) 68   

1
1
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0
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n
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Informatikai alapismeretek 0 48 

IKT eszközök fogalma   3 

Hadrver szoftver fogalma,  jellemzői, 

csoportosítása 
  

5 

Operációs rendszerek   7 

Felhasználói szoftverek   5 

Perifériák   7 

Számítógéphálózat alapjai   5 

Vezeték nélküli hálózat biztonsága   5 

IKT biztonság   3 

Tömörítés   2 

Jogi alapismeretek   6 

Irodai programcsomag használata 0 144 

Az irodai programcsomag   6 

Szövegszerkesztés   46 

Táblázatkezelés   52 

Prezentáció készítés   40 

Internetes kommunikáció 0 96 

Alapfogalmak   4 

Web böngésző használata   4 

Keresés az Interneten   12 

Elektronikus levelezés   13 

Online kommunikáció   9 

Közösségi hálózat   6 

e-ügyintézés   20 

Felhő alapú adattárolás   4 



 

  

Statikus weblap készítés   22 

Internet biztonságos használata   2 
1

1
8
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Vezetői ismeretek 112 0 

A vezető feladatai a piaci munkában 32   

A vezető feladatai a munkatársakkal 24   

A vezető feladatai a gazdálkodásban 56   

 

 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 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, atémakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 



 

  

 

A 

11871-16 azonosító számú 

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11871-16 azonosító számú Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I.megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

Id
eg

en
 n

y
el

v
  

FELADATOK 

Elegendő szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy ki tudja fejezni magát a 

legtöbb, a személyével összefüggő 

témában – pl. munka, érdeklődési kör, 

aktuális események 

x 

Ismeri és észreveszi a leglényegesebb 

különbségeket, amelyek a saját és a 

célnyelvi közösségben uralkodó 

hagyományok, szokások, értékek és 

meggyőződések között vannak 

x 

Előre elkészített, lényegre koncentráló 

összefoglalót tart saját szakterületéről 
x 

Többnyire helyesen használ 

begyakorolt szerkezeteket és 

mondatfajtákat számára ismerős 

helyzetekben és témákban 

x 

Önálló beszélgetést kezdeményez és 

fenntart számára ismerős témákban 
x 

Megfogalmaz egyszerű leírásokat, 

útbaigazításokat, ezeket szükség esetén 

szóban is közvetíti  

x 

Megért egyszerű (szótár segítségével 

akár bonyolultabb) pl. műszaki 

leírásokat, részletes útbaigazításokat 

követ, kiszűrve a lényegi információkat 

x 

A mindennapi társalgás során követi a 

hozzá intézett világos beszédet 
x 

Több rövidebb, különálló elemet 

összekapcsol egyetlen lineáris 

szempontsorrá 

x 

Magánlevelekben elég jól megérti az 

események, érzések és kívánságok 

kifejezését ahhoz, hogy rendszeres 

levelezést folytasson 

x 

Begyakorolt panelek és sablonok 

segítségével egyszerűbb üzleti 

leveleket / e-maileket ír 

x 



 

  

Átfésül hosszabb szövegeket, hogy 

megtalálja a kívánt információt, és egy 

adott feladat elvégzéséhez összegyűjti a 

szükséges információt egy szöveg 

különböző részeiből, illetve különböző 

szövegekből, akár az interneten 

fellelhető tartalmakból 

x 

Világosan kifejtett érvelésekben 

megérti a főbb következtetéseket 
x 

Érdeklődési köréhez tartozó témákban 

a szövegösszefüggés alapján rájön az 

ismeretlen szavak jelentésére 

x 

Megérti a lényegre koncentráló, 

tényszerű írott és beszélt szövegeket az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákban, és megérti a lényegre 

koncentráló instrukciókat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egyszerű, mindennapi szókincs, amely 

a mindennapi helyzetekben való 

kommunikációhoz szükséges 

x 

Kijelentő, kérdő és tagadó mondatok 

képzése, átlagos nyelvezetű 

kommunikáció 

x 

A három idősík (jelen, múlt, jövő) 

egyszerű egyértelmű kifejezése 
x 

Nem túl bonyolult 

mondatszerkezetekben helyes szórend 

használata 

x 

A mindennapi életben szükséges 

mennyiségek kifejezése egyszerű 

szerkezetek használatával 

x 

Melléknevek összehasonlítása 

alapfokon és középfokon közepes 

nehézségű szerkezetek segítségével 

x 

Feltételes alárendelés egyszerű 

szerkezetei 
x 

Összetettebb kérdőszavak x 

Közepes nehézségű modális jelentések 

kifejezése 
x 

Átlagos nehézségű alárendelő összetett 

mondatok használata 
x 

Átlagos nehézségű mellérendelő 

összetett mondatok használata 
x 

Modalitás kevésbé egyszerű kifejezése x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Idegen nyelvű olvasott szöveg 

megértése 
x 

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése x 



 

  

Idegen nyelvű beszédkészség x 

Idegen nyelvű íráskészség x 

Közvetítőkészség (forrásnyelv és 

célnyelv között) 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Rugalmasság x 

Szorgalom, igyekezet x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x 

Kommunikációs rugalmasság x 

Közérthetőség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Általános tanulóképesség x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Rendszer(ek)ben való gondolkodás 

(rendszerelmélet) 
x 

 

  



 

  

 

89. Idegen nyelv tantárgy 608 óra 

 

89.1. A tantárgy tanításának célja 

A képzés célja, hogy – az interaktív, receptív és produktív nyelvhasználat, a kommunikációs 

stratégiák és autonóm nyelvtanulói/nyelvhasználói attitűd kialakítása során - a képzésben 

résztvevő megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak a XXI. század multikulturális 

társadalmában. A képzés során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó ismeretek átadása 

és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem a nyelvhasználók általános 

kompetenciáinak (készségek és jártasságok, egzisztenciális kompetencia, tanulási képesség) 

fejlesztésén keresztül a civilizált világban elfogadott és elvárt általános viselkedési, cselekvési 

és megnyilvánulási normák kialakítása. A nyelvoktatás/nyelvtanulás lényege nem idegen 

szavak és nyelvtani szabályok elsajátítása, hanem az eltérő anyanyelvűek közötti 

együttműködés, a mobilitás előmozdítása. 

 

89.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

 

 

89.3. Témakörök 

89.3.1. Egyén és család 70 óra 

Üdvözlés, bemutatkozás és személyes adatok 

A család, barátok és munkatársak bemutatása 

Külső megjelenés, belső tulajdonságok 

Szokásos napi tevékenységek, napi rutin otthon és a munkahelyen 

Családi ünnepek 

Családi vállalkozás, egyéni vállalkozás, a vállalkozás mindennapi működése 

Önéletrajz, bemutatkozó beszélgetés (interjú) 

 

89.3.2. Tanulás és munka 80 óra 

Iskolai emlékek, élmények 

Tanulás az iskolán kívül, nyelvtanulás, online tanulás 

Munkahely, munkahelyi feladatok, munkaidő 

Foglalkozások 

Iroda, irodai eszközök és berendezések 

Irodai ügyintézés: termékek és szolgáltatások megrendelése, visszaigazolás, 

módosítás, lemondás, stb. 

 

89.3.3. Lakóhely, otthon 50 óra 

Lakóhely, lakóház, otthon bemutatása (szobák, berendezési tárgyak) 

A lakókörnyezet és a környék leírása 

Lakással kapcsolatos költségek (rezsi, törlesztés, stb.) 

Házimunkák 

Diákélet: diákszálló, albérlet, házirend 

Lakásbérlés, lakásvásárlás, hitel 

 

89.3.4. Étkezés 50 óra 

Étkezések, étkezési szokások, étkezés otthon és étteremben 

Az egészséges és az egészségtelen táplálkozás, alapvető élelmiszerek 

Vendégségben (vendégek fogadása, kínálás), receptek, sütés-főzés  

Kávézó, Internet kávézó, étterem, gyorsétterem 



 

  

Asztalfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés 

Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása és bemutatása 

M 

89.3.5. Szolgáltatások és kereskedelem 80 óra 

Vásárlás, árak és áruk, minőség 

Fizetési módok: bankkártya, hitelkártya, készpénz, utalás 

Hagyományos kereskedelmi értékesítőhelyek (bolt, áruház, szupermarket, bevásárló 

központ, stb.) és webáruházak 

Hirdetések, egyszerű hirdetési szövegek, reklámok, akciók, kedvezmények 

Szolgáltatások: bank,  posta, autószerviz, tisztító, stb. 

Reklamációk, panaszkezelés 

Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés (számlanyitás, pénzváltás, stb.) 

 

89.3.6. Egészség és sport 40 óra 

Egészséges életmód,betegségek megelőzése, egészséges étkezés, testmozgás 

Gyakori betegségek, néhány betegség tünetei, sérülések 

Háziorvosnál, fogorvosnál 

Gyógyszerárban 

Sportolás, népszerű sportok, labdajátékok, téli sportok, nyári sportok, stb. 

Élsport, sportreklám, szponzorok reklámjai 

 

89.3.7. Időjárás és környezetünk 30 óra 

Évszakok és azok jellemző időjárása 

A természet és az évszakok 

Időjárás-előrejelzés, öltözködés 

Közvetlen és tágabb környezetünk 

Hétköznapi lehetőségek a környezet megóvása és tisztán tartása érdekében 

 

89.3.8. Közlekedés és utazás 60 óra 

Utazás városi tömegközlekedési eszközökön (villamoson, autóbuszon, metrón; 

jegyváltás, jegykezelés, bérlet) 

Utazás taxival (taxirendelés, fizetés) 

Utazás autóval (parkolás, benzinvásárlás) 

Utazás vonattal, repülőgépen, távolsági busszal (pályaudvar, reptér, állomás) 

Külföldi utazás (útlevél-és vámvizsgálat, pénzváltás) 

Egyéni utak és utazási irodák 

Szálláslehetőségek: hotel, apartman, kempingezés, stb. 

Üzleti utak, szobafoglalás, szobatípusok, szállodai szolgáltatások 

 

89.3.9. Szabadidő, szórakozás, kommunikáció és kapcsolattartás 80 óra 

Moziban, színházban (műsor, jegyrendelés telefonon és online, jegyváltás)  

TV, filmek, sorozatok, kedvenc műsorok 

Koncertek és fesztiválok 

Hobbi 

Olvasási szokások: könyvtár, könyvek, e-könyvek, újságok, magazinok 

Internet, közösségi oldalak 

Kommunikációs eszközök: mobiltelefon, vezetékes telefon, email, videóhívás, fax, 

Viber, Skype, stb. 

Üzleti kommunikáció (ajánlat, ajánlatkérés, reklamáció, panaszkezelés, megrendelés, 

visszaigazolás, egyszerű hirdetési szövegek, stb.) 



 

  

Üzleti kapcsolattartás (formális levelezés, partnermeghívások, időpont 

módosítása/lemondása, stb. 

 

89.3.10. Magyarország és a célnyelv országa(i) 68 óra 

Magyarország természeti értékei, hagyományaink, nevezetességeink, nemzeti 

ünnepek 

Budapest és főbb nevezetességei, turistaként Budapesten 

A célnyelv országai és főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, 

államforma) 

A legismertebb értékek (szokások, ünnepek, éghajlat, tájak, városok) és turisztikai 

nevezetességek 

Az EU, Magyarország és a célnyelvi országok kapcsolatai 

 

89.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

89.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Az oktatási módszereket a nyelvtanítási elméletek ismerete és letisztult gyakorlati tapasztalatai 

alapján kell alkalmazni. 

A képzés módszerét, munkaformáit meghatározó tényezők: 

1. A képzés célja 

2. A tanár 

3. A tanuló személyisége, a tanuló tanulási képessége, tanulási tapasztalata 

4. A tananyag 

5. Az oktatás technikai körülményei  

 

A képzés módszerét, munkaformáit meghatározó nyelvi célok: 

 

Nyelvi tevékenység Szóban Írásban 

Produktív Beszéd Írás 

Receptív Hangzó szöveg értése Olvasás 

Közvetítés Tolmácsolás Fordítás 

Interakció Társalgás Írásbeli reagálás 

 

A fenti nyelvi tevékenységek között a produktív és receptív készségek természetesen 

elsődlegesek, hiszen ezek képezik a hatékony interakció alapját.  A táblázat egyes elemei – bár 

a való életben és a tanteremben is elválaszthatatlanul összefonódnak – önmagukban értendőek; 

úgy mint szóbeli előadás, illetve írásos beszámoló.  Az interakció esetében az egyes produktív 

és receptív tevékenységek a nyelvhasználat során váltakoznak, ugyanakkor a hatékony 

kommunikáció nem merül ki bennük.   



 

  

A nyelvhasználat területei közül a négy alapvető egység közül – személyes, nyilvános, 

hivatalos és oktatási – a szaknyelvben az utóbbi háromnak van nagyobb szerepe, de a személyes 

kapcsolatok fontossága miatt az első sem elhanyagolható. 

A fejlett nyelvoktatási anyagok tanári kézikönyveiben tanulmányozhatók az oktatási 

szempontok, lekottázhatók az óra feladatai, menete, módszertana. Ha a szakképzett tanár 

pontosan végrehajtja ezen szempontok előírásait és követelményeit, a képzés célja elérhető; a 

hallgatók kitűnő eredményeket érnek el.  

A képzés egyik lehetséges és bevált módszere a feladatközpontú kommunikatív 

nyelvoktatás, amikor a képzés az első tanórától kezdve a célnyelven folyik, a magyar nyelv 

csak indokolt és célszerű alkalmazásával. A képzés tanulóközpontú: a tanár mint irányító és 

informátor van jelen, aki a didaktikai és andragógiai követelményeknek megfelelő tananyagot 

a képzésben résztvevők igényeihez és a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva oktatja. A 

tanórán az egyes lépések logikusan és változatos formában követik egymást, az ezekhez rendelt 

feladattípus, munkaforma és idő megfelel a kitűzött célnak. A tanár utasításai és magyarázatai 

egyértelműek és követhetők. A hibajavítás tapintatos, megfelel az adott feladattípusnak, 

szelektív és gondolkodásra, önértékelésre késztető. A tanár biztosítja, hogy az óra során a 

képzés résztvevői tág teret kapjanak az aktív nyelvhasználatra, kérdései relevánsak, elősegítik 

az aktív, életszerű kommunikációt. 

Az oktatók legfontosabb feladata a fejlődés követése és visszacsatolás, a motiváció kialakítása, 

fenntartása, a tudásáért felelős tanulói hozzáállás, önértékelési készség kialakítása, fenntartása, 

valamint a csoportdinamika kialakítása, szabályainak betartása. 

Egy másik lehetséges módszer a tartalom alapú nyelvoktatás (TANY, angol nyelvű 

szakirodalomban CBI (Content Based Instruction), vagy CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). Ebben az oktatási formában az oktatás folyamatában az idegen nyelvet a 

tanítás/tanulás eszközének tekintjük, melynek segítségével azon ismeretek elsajátítása 

történik, melyek bizonyos élethelyzetek, feladatok megoldásához, célok eléréséhez, szándékok 

kifejezéséhez, stb. szükségesek. A képzés során a hangsúlyt elsődlegesen a tartalomra 

helyezzük. A tartalom alapú nyelvoktatás a kommunikatív nyelvoktatás tágabban értelmezett 

változata, amely nemcsak azt az elvet valósítja meg, hogy a nyelvtanulás információcsere által 

történik, hanem azt is, hogy megteremti a kommunikáció tartalmának motiváló, értelmes és 

megoldásra ösztönző tulajdonságait is. 

Fontos azonban, hogy ne ragadjunk le a tanári kézikönyvek kétségtelenül hasznos módszertani 

traktáinál. A módszertani traktákat természetesen követni, alkalmazni kell. A tanárnak azonban 

azt is tudnia kell, hogy mikor ragaszkodjon azokhoz, és mikor dobhatja el azokat. A tanár ne 

horgonyozzon le iskolásan előírt, abszolútnak tartott módszereknél, hanem mindig az éppen 

szükséges eszközzel dolgozzon.  

Bármilyen módszernek helyet kell adni, ami legkönnyebben és leghatékonyabban segíti a 

tanulót a nyelvtanulásban, és segít a tanulónak az idegen nyelvet színpadképes állapotra 

megtanulni.  Ha gátlásossági problémák merülnek fel a hallgatóban, a konduktori empátia 

eszközeinek megfelelő tanári vezetést kell alkalmazni. Ha úgy ítéljük meg, hogy a 

kétnyelvűség a célravezető, a magyar és az idegen nyelv közötti logikai átjárhatóságra kell a 

módszert alkalmazni. A régimódinak titulált, magolós módszerből ugyanúgy át kell venni a 

használható részeket, mint a modernizáló izmusokból.  A siker felszabadító élménye igazolja 

a legkülönbözőbb módszereket, és értékes szórakozássá teszi a nyelvtanulást.  

 

89.5.1. 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. 

Prezentációs 

módszer (példák 

sorából leszűrt 

tapasztalati 

tudásszerzési mód) 

x x x   

2. 

Frontális 

(magyarázó) 

módszer. (A 

felnőttkori 

sajátosságokból 

adódóan, a 

felnőttoktatásban jól 

igénybe vehető 

módszer.) 

x x x   

3. 

A mentalista vagy 

problémamegoldó 

módszer, amely a 

gondolkodtatás 

módszerén alapszik 

x x x   

4. 

Coaching ( 

szaknyelvi képzési 

program 

leggyakorlatiasabb 

módszere) 

x x x   

5. 
Pármunka, 

szerepjáték 
  x x   

6. 
Témabeszámolók 

(prezentációk) 
x x x   

7. 

Szakszöveg-fordítási 

gyakorlatok idegen 

nyelvről magyarra  

x x x   

8. 

Fogalmazás 

(esszéírás, levélírás) 

idegen nyelven 

x x x   

9. 
Hang- és videó-

anyag feldolgozása 
x x x   

10. 
Tolmácsolási 

feladatok imitálása 
x x x   

 A hibajavítás módja - kísérő, halk javítás. 

 

89.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  



 

  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x 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 x x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x x   

3.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

3.4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x x   

3.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x x   



 

  

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

x x x   

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x x   

4..4. Csoportos versenyjáték   x x   

 

89.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11870-16 azonosító számú 

Informatika vállalatvezetőknek I. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11870-16 azonosító számú Informatika vállalatvezetőknek I.megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Aktuális feladatának megfelelően 

választja ki a megfelelő eszközt 
x     

Akár több IKT eszközt (számítógépet, 

tabletet, mobiltelefont, perifériákat stb.) 

is használ feladatai megoldásához 

x     

Ismeri a számítógép alapegységeit, 

típusait 
x     

Használja az eszközén beállított, helyi 

hálózatra kapcsolt perifériákat (pl. 

nyomtatás, közös meghajtó) 

x     

  A legelterjedtebb operációs 

rendszerek sajátosságainak ismeretében 

azok piktogramjait, ikonjait, jelzéseit 

értelmezi, alkalmazásait használja 

x     

Általa használt eszközökre 

alkalmazásokat telepít, azok rendszeres 

frissítéséről, biztonságos használatáról 

gondoskodik 

x     

Adatokat be- és kitömörít x     

Munkáját a kapcsolódó jogszabályok 

alkalmazásával végzi 
x     

Betartja a személyes adatok védelméről 

és közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló jogszabályokat 

x     

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, szakmára vonatkozó 

előírásokat 

x     

Eszközén, vagy online felületen olyan 

szövegszerkesztő alkalmazást használ, 

mellyel egyszerű formázási 

műveleteket hajthat végre, illetve 

néhány lépésből álló, irodai 

környezetben használt funkciókat 

kezelhet (pl. korrektúra, lap 

elrendezése, tartalmak beszúrása) 

  x   



 

  

Eszközén, vagy online felületen olyan 

táblázatkezelő alkalmazást használ, 

mellyel egyszerű műveleteket (pl. 

másolás, sorba rendezés) hajthat végre, 

illetve néhány lépésből álló, irodai 

környezetben használt funkciókat 

kezelhet (pl. egyszerű függvények) 

  x   

Eszközén, vagy online felületen 

prezentáció készítő alkalmazást 

használ, a prezentáció készítésére 

vonatkozó egyszerű szabályok 

figyelembevételével 

  x   

Adatokat gyűjt az Internetről böngésző 

program segítségével 
    x 

Ismeri és használja az internetes 

keresőmotorokat 
    x 

Munkája során elektronikus levelezést 

is használ annak szabályai, illetve 

egyszerű funkcióinak ismeretében (pl. 

tárgy megválasztása, megszólítás, 

másolatok küldése, továbbítás) 

    x 

Közösségi portálokat használ, ismeri 

azok könnyen elérhető marketing 

lehetőségeit 

    x 

Ismeri és használja az internet általános 

szolgáltatásait (web böngészés, 

levelezés, online kommunikáció, 

állományok letöltése) 

    x 

Ismeri és használja a korszerű web 

alapú ügyintézési lehetőségeket (pl.: e-

ügyintézés, e-bank, e-vásárlás, 

ügyfélkapu és szolgáltatásai [adóügyi 

szolgáltatások]) 

    x 

Ismeri a felhő alapú adattárolás és 

csoportmunka lehetőségeit, veszélyeit, 

a tudatosan kiválasztott felhő 

szolgáltatást különböző eszközökön 

beállítja, a feladatához illeszkedően 

használja 

    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kiválasztja és használja a megfelelő 

IKT eszközt 
x     

Kreatív megoldásokat használ az 

interneten megtalálható információk 

kereséséhez, beszerzéséhez 

    x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x 

Önállóság x x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 



 

  

Együttműködési készség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Hatékony kérdezés készsége x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x 

Áttekintő képesség x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x 

  



 

  

 

90. Informatikai alapismeretek tantárgy 40 óra 

 

90.1. A tantárgy tanításának célja 

Az alapvető fogalmak tisztázásával bevezessen a számítógépek működési elvébe és 

felépítésébe. Bemutassa a számítógép fő egységeit és azok működési elvét, jellemzőit, 

valamint a hardvert működtető operációs rendszer fogalmát, típusait, azok jellemzőit, 

feladatait.  

A tanuló megismerkedjen a leggyakoribb számítógépes és mobil eszközökön használatos 

operációs rendszerekkel, megismerje azok működési elvét, alapvető funkcióit.  

Megismerkedjen a felhasználói szoftverek fogalmával, leggyakoribb felhasználói 

szoftverekkel, képes legyen azokat mind számítógépen, mind mobil eszközön futtatni. 

Képessé tegye a tanulót arra, hogy a különböző eszközöket csatlakoztasson a hálózatra. 

Képes legyen értelmezni a jogosultságok fogalmát. Képes legyen beállítani otthoni vagy 

kisvállalati routerét, azt biztonságosan üzemeltesse. 

A tanuló ismerje a számítógépet fenyegető veszélyforrások típusait és az ezek elleni 

védekezés alapvető eszközeit. 

Képes legyen tájékozódni a ma használatos Információs és Kommunikációs Technológiai 

eszközök (számítógép, táblagép, mobiltelefon) és perifériák között és megtanulja, 

begyakorolja azok használatát. 

Megismerje és kipróbálja azokat a segédprogramokat, melyek szükségesek a számítógépes 

vírusok elleni hatékony védekezésben, illetve az állományok tömörítéséhez. 

A tanuló ismerje és munkája során figyelembe vegye azokat a törvényi szabályozásokat, 

melyek a személyes adatok biztonságára, illetve digitális tartalmak védelmére 

vonatkoznak. Ismerje továbbá a vonatkozó munka-, baleset-, tűz és környezetvédelemi- 

fogyasztóvédelmi szabályokat. 

 

90.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy megalapozza az Irodai programcsomag használata valamint az Internetes 

kommunikáció tantárgyakat. 

 

90.3. Témakörök 

90.3.1. IKT eszközök fogalma 2 óra 

Az IKT fogalma. IKT kategóriába sorolható eszközök. IKT eszközök használata. 

 

90.3.2. Hardver szoftver fogalma, jellemzői, csoportosítása 4 óra 

A témakör részletes kifejtése 

 

90.3.3. Operációs rendszerek 6 óra 

Operációs rendszer fogalma, alapfunkciói. Különböző operációs rendszerek 

kezelésének összehasonlítása (PC, okos eszköz). Különböző operációs rendszerek 

sajátosságai (Windows, Android, iOS). Operációs rendszerrel szállított legfontosabb 

felhasználói programok. Alapvető piktogramok mobil eszközökön (GPS, wifi, 

bluetooth stb.), jelentésük, az őket használó alkalmazások, programok. A különböző 

eszközök jelzései (fényjelzés, pop-up ablakok) 

 

90.3.4. Felhasználói szoftverek 4 óra 

Fogalma, legfontosabb típusai, hasonló programok különböző platformokon. 

Szoftverek legális beszerzési lehetőségei. Alkalmazások frissítése.  



 

  

Alkalmazások, programok keresése, letöltése, telepítés indítása. Harmadik fél 

szoftvereinek visszautasítása, indokolatlan hozzáférés kérésének felismerése. 

 

90.3.5. Perifériák 6 óra 

Fogalma, csoportosítása, napi gyakorlatban használt legfontosabb perifériák. A 

perifériák kezelésének gyakorlása (nyomtatóbeállítások, scanner, mentés 

mobiltelefonról. 

 

90.3.6. Számítógép hálózat alapjai 4 óra 

Hálózat fogalma, vezetékes - vezeték nélküli, kapcsolódás hálózatra, wifi hotspot, 

közös meghajtó megkeresése, fájlok, mappák kezelése közös meghajtón. 

Jogosultságok hálózatban. 

 

90.3.7. Vezeték nélküli hálózat biztonsága 4 óra 

Otthoni, kisvállalati WiFi router alapvető beállítása, titkosítás, csatlakozás WiFi-re. 

Nyílt WiFi, nyilvánosan használható számítógépek használatának előnyei, veszélyei. 

 

90.3.8. IKT biztonság 2 óra 

Alapvető szabályok és biztonsági intézkedések alkalmazása a magánélet, a személyes 

adatok és a digitális tartalmak védelme (IKT biztonság) érdekében. Biztonságos 

jelszavak megválasztása. Vírus védelem. 

 

90.3.9. Tömörítés 2 óra 

A témakör részletes kifejtése 

 

90.3.10. Jogi alapismeretek 6 óra 

Az informatikai eszközhasználathoz, szoftver jogokhoz kapcsolódó jogi ismeretek, 

internetjog. A szakma gyakorlásához szükséges munka-, baleset-, tűz és 

környezetvédelemi ismeretek. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: tudatos fogyasztó, ár feltüntetése, gyermek és 

fiatalkorúak védelméről szóló előírások, panaszkezelés, békéltető testület, 

érdekképviselet, piacfelügyelet, kereskedelmi jogszabályok, szavatosság, jótállás. 

 

90.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépes terem 

 

90.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A bevezető rész tartalmazhat magyarázatokat, bemutatókat és eszközhasználati bevezető 

gyakorlást is. A tantárgyi tanulás a továbbiakban páros munka, csoportos munka 

keretében, vagy egyéni feladatmegoldással történik. A tanulást és gyakorlatokat szaktanár 

segíti példa bemutatásával, egyéni és kiscsoportos szakmai irányító munkával. 

 

90.5.1. 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. magyarázat x x x   



 

  

2. megbeszélés   x x   

3. vita     x   

4. projekt x x x   

5. kooperatív tanulás   x x   

6. házi feladat x x     

90.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x     

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása   x x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x x   

3.2. rajz készítése leírásból x x x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x x x   



 

  

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

4.3. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x       

4..4. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x x 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. Műveletek gyakorlása x x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

 

90.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

91. Irodai programcsomag használata tantárgy 144 óra 

 

91.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje az irodai programcsomag fogalmát, a programcsomag szokásos 

részprogramjait, a programcsomagtól elvárható funkciókat. Ezeknek az ismereteknek a 

birtokában képes legyen a piacon elérhető programcsomagok közül az igényeinek 

legmegfelelőbbet kiválasztani. 

A tanuló, a programcsomag szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentáció készítő 

programjának általánosan elvárható alapfunkcióit tudatosan használja.  

Cél továbbá, hogy a tanulók elsajátítsák a programcsomag egyes elemeinek integrált 

alkalmazását, konkrét feladatokban ezeket a lehetőségeket használják. 

 

91.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy épít az Informatikai alapismeretek tantárgyra. 

 

91.3. Témakörök 

91.3.1. Az irodai programcsomag 6 óra 

Általában milyen programokat tartalmaz az Irodai programcsomag. Hogyan 

telepíthetek irodai programcsomagot az okoseszközömre? Mik az általános elvárások 

az ilyen programcsomagokkal szemben. Programok offline, online használata. Online 

lehetőségek: bárhonnan hozzáférek, mindig a legfrissebb, közös munka lehetősége stb. 



 

  

Példák megismertetés offline és online programcsomagra. Office, Office 365, Open 

Office 

 

91.3.2. Szövegszerkesztés 46 óra 

Szövegszerkesztő alapfunkciói. Betű, bekezdés formázás. Szöveg keresése, cseréje. 

Kép, táblázat beszúrása, formázása. Lapelrendezés. Nyomtatás. Mentés. Korrektúra 

kezelése. 

A tanult funkciók gyakorlása konkrét feladatok megoldásával (Hivatalos levek, 

megrendelők, marketing anyagok, jelentések készítése. A szöveges anyagok képekkel, 

táblázatok beépítése. Lábléc, oldalszámozás használata. Szövegszerkesztői sablonok, 

stílusok használata, hosszabb anyagok formázása, lábjegyzet beszúrása 

tartalomjegyzék készítése.) 

 

91.3.3. Táblázatkezelés 52 óra 

Táblázatkezelő feladata, eltérés a szövegszerkesztő táblázatától. Számolás 

táblázatkezelőben. Cella műveletek, automatikus kitöltés. Képlet, függvény, relatív- 

abszolút hivatkozás. Formázás, másolás. Rendezés, szűrés. Alapvető függvények. 

Diagram varázsló.  

A tanult táblázatkezelő funkciók alkalmazása konkrét feladatok megoldásához. A 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok integrált használatának gyakorlása. A 

táblázatkezelő program diagramjainak beépítése a szöveges jelentésbe. 

 

91.3.4. Prezentáció készítés 40 óra 

Prezentációkészítő program feladata. Alapvető funkciók. Egyszerű prezentáció 

készítése. A prezentációs szoftver használatának gyakorlása. A vállalkozói munkában 

szükséges feladatok megoldása, prezentáció készítése: éves cégjelentés, marketing 

bemutató, versenytárselemzés.  Az interneten talált információk és a saját készítésű 

éves elemzés alapján bemutatók készítése. A bemutatókban a táblázatkezelővel 

készített diagramok beépítése, jogtisztán felhasználható képek letöltése, felhasználása 

a prezentációban. 

 

 

91.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

91.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgyi tanulás elsősorban csoportos keretben, de egyéni feladatmegoldással történik. 

A feladatok megoldását szaktanár segíti gyakorlati példa bemutatásával, egyéni, páros és 

kiscsoportos szakmai irányító munkával. 

 

91.5.1. 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. magyarázat x x x   

2. megbeszélés x x x   

3. szemléltetés   x x   

4. projekt   x x   



 

  

5. kooperatív tanulás x x x   

6. házi feladat x x     

91.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Írásos elemzések 

készítése 
x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x 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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

91.6. A tantárgy értékelésének módja 



 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

92. Internetes kommunikáció tantárgy 104 óra 

 

92.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje az internet nyújtotta lehetőségeket, melyeket munkájában tud használni. 

Ismerjen internetes keresőmotorokat, azok segítségével képes legyen információkat 

gyűjteni, a megszerzett információkat elektronikusan továbbítani. Ismerje az elektronikus 

levelezés (e-mail) alapfunkcióit. Képes legyen hanghívást és videó hívást kezdeményezni. 

Munkájában tudja használni a legismertebb elektronikus ügyintézési portálokat. Tudja 

használni a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind munkahelyi 

célokra. 

Ismerje a felhő alapú adattárolást, tisztában legyen annak munkájában, illetve 

magánéletében való alkalmazási lehetőségeivel. 

Képes legyen statikus weblapot készíteni egyszerű módszerekkel.  

A lehetőségek és veszélyek széles körének ismeretében képes legyen az internetet 

biztonságosan, digitális identitásának és adatainak védelmét előtérbe helyezve használni. 

 

92.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy épít az Informatikai alapismeretek tantárgyra és felhasználja az a gyakorlati 

tudást is, melyet a tanuló a szövetszerkesztés kapcsán megtanult. 

 

92.3. Témakörök 

92.3.1. Alapfogalmak 4 óra 

Mi az Internet, mire használható, milyen veszélyeket rejt magában? Alapvető 

lehetőségek az Interneten (e-mail, www, keresés). Netikett. 

 

92.3.2. Web böngésző használata 4 óra 

Böngésző felépítése, alapfunkciók. Web cím beírása. Weblap mentése, nyomtatása. 

Könyvjelzők használata. Kezdőlap beállítása. Feladatok gyakorlása, konkrét 

problémamegoldó gyakorlatok elvégzése. 

 

92.3.3. Keresés az Interneten 13 óra 

Adatok, információk keresése a digitális eszközön vagy az interneten, az eredmények 

közül a megfelelő(k) kiválasztása és feldolgozása. Szöveg, kép, adat keresése. 

Gyakorlás, vállalkozói napi feladatok elvégzése a tanultak alapján. 

 

92.3.4. Elektronikus levelezés 16 óra 

E-mail alapfunkciói, levél küldés, fogadás, válasz, válaszlevél mindenkinek, 

továbbítás, beépülő üzenetküldés. Fájl csatolása e-mailhez. E-mail és hagyományos 

levél készítés szabályai (megszólítás, elköszönés, tárgy). Címlista kezelése. Levelek 

csoportosítása mappákba. Keresés a levelek között.  Gyakorlás, mindennapi 

rutinfeladatok elvégzése. 

 

92.3.5. Online kommunikáció 9 óra 

Szöveges-, hang- video alapú chat használata. Ismerős keresése, felvétele a címlistába. 

 

92.3.6. Közösségi hálózat 6 óra 



 

  

Közösségi hálózatok célja, veszélyei, használata. Különböző közösségi hálózatok, 

hasonlóságok, különbségek. Ismerős keresés, információ megosztása. Konkrét 

feladatok megoldása, gyakorlás. 

 

92.3.7. E-ügyintézés 22 óra 

Mi az e-ügyintézés? Célja, lehetőségek. Konkrét példák: e-bank, magyarorszag.hu, e-

vásárlás. Konkrét feladatok elvégzése, gyakorlás. 

 

92.3.8. Felhő alapú adattárolás 4 óra 

Mi a felhő alapú adattárolás? Milyen előnye, hátránya van? Fájlok fel és letöltése a 

felhőből. Naptár lehetőség a felhőben. Adatok szinkronizálása felhő – pc - okos 

eszköz. Közös munka felhőben megosztott fájlokkal. Naptár, közös naptár használata. 

 

92.3.9. Statikus weblap készítés 24 óra 

Szövegszerkesztővel létrehozható egyszerű, néhány oldalból álló statikus weblap 

készítése. Szöveg, kép tartalom szerkesztése, belső és külső hivatkozások kezelése. 

Alapvető web design. Korszerű weblapok bemutatása, elemzése. Problémamegoldás 

a tanultak alapján, vállalkozói WEB-lap létrehozása. 

 

92.3.10. Internet biztonságos használata 2 óra 

Veszélyek, lehetőségek. (pl. jelszóválasztás), a felhő szolgáltatások titkosítási formái, 

jelszavazható programok, appok. 

 

92.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

92.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgyi tanulás elsősorban csoportos keretben, de egyéni feladatmegoldással történik. 

A feladatok megoldását szaktanár segíti példa bemutatásával, egyéni és kiscsoportos 

szakmai irányító munkával. 

 

92.5.1. 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. magyarázat x x x   

2. megbeszélés x x x   

3. vita         

4. projekt   x     

5. kooperatív tanulás x x x   

6. házi feladat x x     

92.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 



 

  

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x 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 x x   

2.2. Tesztfeladat megoldása x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x 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..4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

92.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

11868-16 azonosító számú 

A vállalkozások működtetése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11868-16 azonosító számú A vállalkozások működtetésemegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

V
ez

et
ő
i 

is
m

er
et

e

k
 

FELADATOK 

Ismeri a sikeres vállalkozás követelményeit x 

Képes gazdasági tevékenységét 

kalkulációkkal megalapozni 
x 

Ismeri a tevékenysége engedélyi 

kötelezettségeit 
x 

Képes az ideális telephely kiválasztására x 

Alkalmas a vállalkozás megfelelő létszám 

és munkaköri rendjének kialakítására 
x 

Ismeri a tevékenységhez szükséges tárgyi 

feltételeket  
x 

Képes a munkatársak kiválasztásának a 

folyamatát levezetni, béralkut kötni  
x 

Alapos adminisztratív ismeretekkel 

rendelkezik, kiemelten a számlaforgalom 

rendjére 

x 

Önálló banki kapcsolattartást képes 

folytatni 
x 

Képes a termékei önálló árkalkulációját és 

anyagkivetését elvégezni 
x 

Alkalmazási szinten ismeri a közbeszerzési 

és egyéb pályázatokon való részvétel 

alapjait 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Készség szinten ismeri és alkalmazza a 

vezetési módszereket 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai olvasott szöveg megértése  x 

A vevő kiszolgálása iránti alázat x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Irányító készség, céltudatosság  x 

Szervező és kooperációs képesség  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatépítő és -fenntartó készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás elsajátítása x 

A több tényezőre való figyelés képessége x 

Információgyűjtés igénye és képessége x 

  



 

  

 

93. Vezetői ismeretek tantárgy 112 óra 

 

93.1. A tantárgy tanításának célja 

A vezetői ismeretek tantárgy keretében  kulcs munkatársakat képzünk sikeres vezetők 

mellé. 

A siker kulcstényezői mindig a következők:  a vállalkozás termékének a vevőit megtalálni, 

a legalkalmasabb munkatársakat kiválasztani és kiképezni és az ésszerű gazdálkodás 

alapjait lefektetni. Aki ezt tudja, garantáltan sikeres lesz. 

A vezetői ismeretek háttér tudás bázisa egyenként felsőfokú végzettséget feltételeznek, 

igaz ez a kulcs munkatársakra is. A célunk mégis az, hogy alacsonyabb iskolai végzettség 

mellett is képessé tegyük a felső vezető közelében dolgozó középvezetőnket a  vállalati 

sikerhez való hozzájárulásra. A tantárgy oktatásának a keretében fektessük arra a 

hangsúlyt, hogy a sikerhez nem szükséges a részterület kiemelkedő szakértőjének lenni. 

Néha elég csak jókor gondolni a problémára és megkeresni a választ.  A tantárgy tehát arra 

koncentrál, hogy a hallgatók tudjanak az egyes szakterületek állandóan ismétlődő 

kérdéseiről, határidőiről és arról, hol és kiknél találhatóak a helyes válaszok. Ezt a 

képességüket  meg tudják osztani vezetőjükkel is. Ha a hallgatóink megértik, hogy minden 

vállalatnál - legyen az a legkisebb vagy a legnagyobb, foglalkozzon az aprósággal, vagy 

legyen világméretű a hatása – a kérdések mindig azonosak, a válaszok mindig eltérnek 

egymástól. Az, aki a mai világban nem felejt el rágondolni a feladataira és időben 

rákérdezni a specialistáknál a megoldásra, az biztosan megtalálja a legjobb választ. A 

vezetés az időben való kérdezés tudománya. A kulcs munkatárs legfontosabb erénye az 

lehet, hogy támogatja vezetőjét az időben történő kérdezésben 

A tananyag három témakörre bomlik. A témakörök kifejtéseinek egyenkénti áttekintése 

után -  a valódi vezetői helyzeteket imitálva  - a három témát a tanórákon vegyesen 

javasoljuk elemezni, lehetőség szerint versenyhelyzetet teremtve a hallgatók között. 

 

93.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

- 

 

93.3. Témakörök 

93.3.1. A vezető feladatai a piaci munkában 32 óra 

A saját termék meghatározása, piaci helyének a kijelölése 

A vevők megkeresése, szokásaik, tulajdonságaik megfigyelése 

A konkurencia lépéseinek a tanulmányozása 

Értékesítési csatornák és azok kiválasztása 

Jól megkülönböztethető arculat kialakítása 

Az eladások számadatai, nyilvántartásuk és azok elemzése 

Fejlesztés, termékváltás, rugalmasság 

Esettanulmányok, a gyakorlatban felmerült példákon keresztül. 

 

93.3.2. A vezető feladatai a munkatársakkal 24 óra 

A szervezeti rendszer felépítésének a folyamata 

Munkaköri leírások elkészítése, az emberi elvárások lefektetése 

Munkaerő keresés és kiválasztás 

A munkaerő állandó szakadatlan képzése és az önfejlesztés 

A dolgozók motivációja, célok felállítása, a vezetői figyelem állandósítása 

A rendszeres heti, havi és éves értékelések rendszere és hatásai 

A közösségépítés,  mint a siker fontos záloga 



 

  

Az emberséges  elbocsátás, leépítés szabályai és lélektana 

Esettanulmányok, a gyakorlatban felmerült példákon keresztül. 

 

93.3.3. A vezető feladatai a gazdálkodás irányításában 56 óra 

Az állandóan változó szabályzói környezet követése 

A jogi számviteli, pénzügyi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

A vállalat vagyonának a számbavétele, a változások követése 

A vállalat bevételeinek és kiadásainak a nyilvántartása és rendszeres elemzése 

A pénzügyek irányítása, elemzése, ellenőrzése és megtervezése 

A termékem árának a meghatározása, a sikeres kalkuláció alapjai 

Esettanulmányok, a gyakorlatban felmerült példákon keresztül. 

 

 

93.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

93.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Tanterem 

 

93.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés     x   

4. kooperatív tanulás   x     

93.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

    x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
    x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

    x   

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
  x     

8.2. Anyagminták azonosítása   x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

  x     

9.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       



 

  

9.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

93.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

3.64. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

55 345 01 

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 55 345 01 számú, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 345 01 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -. ……………… 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen 5-ös 

szintű szakképesítés vagy részszakképesítés 

 vagy iskolai előképzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint 

mérése alapján 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

  



 

  

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

    

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra 

(32 hét x 35 óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés 

esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra) 

 

 



 

  

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti 

óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

Összesen 22,5 9 

Összesen 31,5 

11873-16 Idegen nyelv és 

üzleti szaknyelv II. 
Idegen nyelv 19   

12059-16 Informatika 

vállalatvezetőknek II. 

Informatikai alapismeretek   1,5 

Irodai programcsomag használata   3,5 

Internetes kommunikáció   4 

11872-16 A vállalkozások 

vezetése 
Vezetői ismeretek 3,5   

 

 

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök 

óraszáma” megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre 

vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli 

szakmai óraszámok). 

  



 

  

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak/témakörök 
Elméleti órák 

száma 

Gyakorlati órák 

száma 

Összesen 720 288 

Összesen 1008 
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Idegen nyelv 608 0 

Egyén és család 46   

Tanulás és munka 68   

Lakóhely, otthon 52   

Étkezés 54   

Szolgáltatások és kereskedelem 72   

Egészség és sport 64   

Időjárás, környezetünk és környezetvédelem 46   

Közlekedés és utazás 68   

Szabadidő, szórakozás, kommunikáció és 

kapcsolattartás 
74   

Magyarország és a célnyelv országa(i) 64   
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Informatikai alapismeretek 0 48 

IKT eszközök fogalma   2 

Hadrver szoftver fogalma,  jellemzői, 

csoportosítása 
  4 

Operációs rendszerek   6 

Felhasználói szoftverek   4 

Perifériák   2 

Számítógéphálózat alapjai   6 

Vezeték nélküli hálózat biztonsága   4 

IKT biztonság   9 

Tömörítés   2 

Jogi alapismeretek   9 

Irodai programcsomag használata 0 112 

Az irodai programcsomag   6 

Szövegszerkesztés   28 

Táblázatkezelés   32 

Prezentáció készítés   28 

Összetett feladatok   18 

Internetes kommunikáció 0 128 

Alapfogalmak   6 

Keresés az Interneten   14 

Elektronikus levelezés   20 

Online kommunikáció   14 

Közösségi hálózat   12 

e-ügyintézés   22 

Felhő alapú adattárolás   12 

Űrlap szerkesztés   8 

Weblap készítés   20 

1
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e Vezetői ismeretek 112 0 

A vezető feladatai a piaci munkában 24   

A vezető feladatai a munkatársakkal 32   

A vezető feladatai a gazdálkodásban 56   



 

  

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 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. 



 

  

 

A 

11873-16 azonosító számú 

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11873-16. azonosító számú Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

Id
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y
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FELADATOK 

Konkrét és elvont témájú, standard dialektusú, 

átlagos sebességű üzeneteket és bejelentéseket 

fogalmaz meg, és ezeket közvetíteni is képes a 

célnyelvet nem beszélők számára  

x 

Világos, előre elkészített előadást tart, érveket 

hoz fel valami mellett vagy ellen, 

megválaszolja a feltett kérdéseket úgy, hogy ez 

sem magának, sem a hallgatóságnak nem okoz 

erőfeszítést 

x 

Némi erőfeszítéssel lépést tart a csoportos 

eszmecserével, anyanyelvi beszélőkkel is 
x 

Írásban és szóban egyaránt súlyos hibák 

elkövetése nélkül, könnyen érthetően 

kommunikál 

x 

A kohéziós eszközök egész sorát tudja 

hatékonyan alkalmazni megnyilatkozásainak 

érthető, koherens beszéddé vagy írott szöveggé 

való alakításában 

x 

Világosan kifejezi véleményét a legtöbb 

munkájával és aktuális eseményekkel 

kapcsolatban, anélkül, hogy feltűnően 

keresgélnie kellene a szavakat, és ehhez 

összetett szerkezeteket is használ 

x 

Egyenletes tempóban beszél, a nyelvtant 

viszonylag magas fokon uralja, értelemzavaró 

hibáit észreveszi és kijavítja 

x 

Saját szakterületén és a legtöbb általános 

témában jó szókinccsel rendelkezik 
x 

A kohéziós eszközök széles körét használja 

közlendőjét érthetővé, koherens egységgé 

szervezve, bár időnként némi darabosság 

érezhető megnyilvánulásai során 

x 

Ismerős témákban, ha nem is elegánsan, de 

folyamatosan és követhetően kommunikál, 

másokat is képes bevonni a beszélgetésbe 

x 

Világos és részletes leírást ad napi feladataihoz 

kapcsolódó témák széles skáláján 
x 

Olyan beszámolót, értekezést ír vagy ad elő 

szóban, amelyben kifejti véleményét, érvelése 

rendszerezett, logikus 

x 



 

  

Szóbeli és írásbeli közlés esetén egyaránt a 

megfogalmazás módját variálja azért, hogy 

elkerülje a gyakori ismétléseket 

x 

Zajos környezetben is követi mindazt, amit 

köznyelven mondanak neki 
x 

Megérti a napjaink problémáival foglalkozó 

beszámolókat, híreket 
x 

Viszonylag magas fokú önállósággal olvas, a 

különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően változtatja olvasási stílusát és 

sebességét, és szelektíven használja a 

megfelelő referenciaforrásokat 

x 

Megérti a hosszabb szövegeket, beleértve a 

szakterületén kívül eső szaknyelven írt 

cikkeket, és a szakterületével kapcsolatos 

erősen szakirányú forrásirodalmat, valamint 

jelenkori problémákra vonatkozó cikkeket és 

beszámolókat, amelyek bizonyos nézőpontokat 

képviselnek 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A mindennapi életben könnyed 

kommunikációhoz szükséges, de választékos 

szókincs 

x 

Igényes és bonyolultabb állandósult 

szókapcsolatok 
x 

Összetett igealakok  x 

Összetett kijelentő, kérdő és tagadó mondatok  x 

A három idősík (jelen, múlt, jövő) egyértelmű 

és árnyalt kifejezése 
x 

Helyes szórend és igealak összetett 

igeszerkezet esetében is 
x 

A mindennapi életben szükséges mennyiségek 

kifejezésére szolgáló összetett szerkezetek 
x 

Melléknevek árnyalt összehasonlítása 

alapfokon és középfokon összetettebb 

szerkezetek segítségével 

x 

Felsőfokú melléknevek és határozószók 

bonyolultabb szerkezetei 
x 

Feltételes alárendelés szerkezetei x 

Összetett kérdőszavak és az alárendelő, 

valamint mellérendelő összetett mondatok, 

mint kérdések 

x 

Bonyolult modális jelentések kifejezése 

mindhárom idősíkon (múlt, jelen és jövő) 
x 

Bonyolult, akár többszörösen összetett 

alárendelő összetett mondatok 
x 

Igényes nyelvhasználathoz szükséges 

mellérendelő összetett mondatok  
x 

Minden mondat modalitás bonyolultabb 

kifejezése 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése x 

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése x 



 

  

Idegen nyelvű beszédkészség x 

Idegen nyelvű íráskészség x 

Közvetítőkészség (forrásnyelv és célnyelv 

között) 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Rugalmasság x 

Szorgalom, igyekezet x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Interperszonális rugalmasság x 

Kommunikációs rugalmasság x 

Közérthetőség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Általános tanulóképesség x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Rendszer(ek)ben való gondolkodás 

(rendszerelmélet) 
x 

 

  



 

  

 

94. Idegen nyelv tantárgy 608 óra 

 

94.1. A tantárgy tanításának célja 

A képzés célja, hogy – az interaktív, receptív és produktív nyelvhasználat, a 

kommunikációs stratégiák és autonóm nyelvtanulói/nyelvhasználói attitűd kialakítása 

során - a képzésben résztvevő megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak a XXI. század 

multikulturális társadalmában. A képzés során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó 

ismeretek átadása és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem a nyelvhasználók 

általános kompetenciáinak (készségek és jártasságok, egzisztenciális kompetencia, tanulási 

képesség) fejlesztésén keresztül a civilizált világban elfogadott és elvárt általános 

viselkedési, cselekvési és megnyilvánulási normák kialakítása. A 

nyelvoktatás/nyelvtanulás lényege nem idegen szavak és nyelvtani szabályok elsajátítása, 

hanem az eltérő anyanyelvűek közötti együttműködés, a mobilitás előmozdítása. 

 

94.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

 

 

94.3. Témakörök 

94.3.1. Egyén és család 46 óra 

Bemutatkozás és személyes információk 

A család, családtagok, rokonság, barátok, ismerősök és munkatársak bemutatása 

Külső megjelenés, belső tulajdonságok, szokások leírása 

Családi ünnepek, családi hagyományok 

Szokásos napi tevékenységek, napi rutin otthon és a munkahelyen 

Családi vállalkozás, gazdasági alapfogalmak, a gazdaság szektorai és szereplői 

Önéletrajz, álláskeresés, interjú, fejvadászat 

 

94.3.2. Tanulmányok és munka 68 óra 

Iskolai emlékek és élmények 

Oktatás, iskolatípusok, általános iskola, középiskolák, felsőfokú intézmények 

Tanulás az iskolán kívül, nyelvtanulás, önálló tanulás, élethosszig tartó tanulás, online 

tanulás 

Pályaválasztás, továbbképzés, átképzés, munkakörök, beosztások, előrelépési 

lehetőségek, karrier 

Szakmák, hiányszakmák, népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek 

Munkaerőpiaci problémák: munkanélküliség, túlterheltség, szociális problémák 

A vállalkozás formái, beindítása és működtetése 

A vállalkozás felépítése, vállalatvezetés és felelősségi körök 

 

94.3.3. Lakóhely, otthon 52 óra 

Lakóhely, lakóház, otthon bemutatása 

A lakókörnyezet és a környék leírása 

Otthonteremtés, lakáshelyzet 

Lakásfenntartással kapcsolatos költségek (rezsi, törlesztés, stb.) 

Diákélet: diákszálló, albérlet, házirend 

Generációs szakadék, generációk együttélése 

Házimunkák, segítség otthon, a házban és a ház körül 

Lakáshitel, lakásvásárlás, ingatlanpiac 

 



 

  

94.3.4. Étkezés 54 óra 

Étkezési szokások, nemzeti ételek 

Az egészséges és az egészségtelen táplálkozás 

Kávézó, Internet kávézó, étterem, fogadó, gyorséttermek és más vendéglátó helyek 

Asztalfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés, fizetési módok 

Receptek, sütés-főzés, készételek 

Vendégség, vendégek fogadása, kínálása 

Munkaebéd, üzleti vacsora, üzleti partnerek fogadása és bemutatása 

Bevásárlás,vásárlási szokások, fontosabb napi és tartós élelmiszerek 

Kereskedelem: árképzés, értékesítési formák, elosztási csatornák 

 

94.3.5. Szolgáltatások és kereskedelem 72 óra 

Vásárlás, ruhavásárlás, elektronikai cikkek, háztartási cikkek, árak és minőség 

Hagyományos kereskedelmi értékesítőhelyek (bolt, áruház, szupermarket, bevásárló 

központ, stb.) 

Vásárlás interneten keresztül, webáruházak és egyéb alternatív vásárlási módok 

Vásárlás részletre, hitel 

Fizetési módok, bankkártya, hitelkártya, készpénz, utalás, stb. 

Hirdetések, reklám, akciók, kedvezmények 

Kereskedelmi és egyéb szolgáltatások: fodrász, TV szolgáltatók, bank, telefon, posta, 

autószerviz, kisgépek javítása, tisztító, stb. 

Vásárlói reakciók, panaszok, panaszkezelés, stb. 

Pénzügyi szolgáltatások: biztosítás, bankolás, a vállalat/vállalkozás pénzügyei 

 

94.3.6. Egészség és sport 64 óra 

Egészséges életmód, egészséges étkezés, tömegsport 

Egészség = testi és lelki egészség 

Betegségek megelőzése, gyakori betegségek, gyerekbetegségek, oltások 

Gyakori betegségek tünetei 

Orvosi ellátás: diagnosztizálás, tanácsadás, kezelések, receptek 

Gyógyszerek, gyógyszertár,  receptek kiváltása, alternatív gyógymódok 

Egészségkárosító szokások: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás 

Sport, sporteszközök, sportolás, sportolási lehetőségek 

Labdajátékok, téli sportok, nyári sportok, stb. 

Tömegsport és versenysport, élsport szponzorálása, sport és üzlet, dopping 

Világversenyek, szurkolás, Olimpia 

Marketing: kereslet és kínálat, reklámozás, piac és piackutatás, 

marketingkommunikáció, reklámeszközök 

 

94.3.7. Időjárás, környezetünk és környezetvédelem 46 óra 

Évszakok és azok jellemző időjárása 

Szélsőséges időjárás, klímaváltozás, természeti katasztrófák 

Időjárás-előrejelzés, meteorológia  

Környezetszennyezés, a környezetünket fenyegető veszélyek 

Szelektív hulladékgyűjtés, köztisztaság, energiatakarékosság 

A gazdasági tevékenység hatása a környezetre, környezetvédelem 

 

94.3.8. Közlekedés és utazás 68 óra 

Utazás külföldön és belföldön, úti okmányok 

Egyéni utak és utazási irodák 



 

  

Utazás fiatalon: ösztöndíj, gyalogtúrák, stoppolás 

Utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel 

Szálláslehetőségek: hotel, fogadó, apartman, kempingezés, lakókocsi, lakóautó, stb. 

Nyaralás és téli pihenések 

Közlekedés nagyvárosban, kisvárosban, falun, helyi és távolsági közlekedés  

Közlekedési eszközök: busz, taxi, vonat, repülő, autó, kerékpár, egyéb 

KRESZ és a jogosítvány megszerzése, közlekedési gondok, közlekedési morál, 

balesetek 

Közlekedés fejlődése és fejlesztése, környezetvédelmi szempontok 

Üzleti utak, külföldi ösztöndíjak 

Nemzetközi kereskedelem: szabad kereskedelem, piacnyitás, vám, stb. 

 

94.3.9. Szabadidő, szórakozás, kommunikáció és kapcsolattartás 74 óra 

Színház és mozi, olvasás és TV, filmek, sorozatok, újságok és magazinok 

Koncertek és fesztiválok, klasszikus zene és zenei stílusok, hobbi 

Olvasás: könyvtár, könyvek, e-könyvek 

A számítógép és mindennapjaink: az Internet 

Közösségi oldalak: függőség és függetlenség, kedvező és káros hatások 

Tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó) 

Kommunikációs eszközök: mobiltelefon, vezetékes telefon, e-mail, videóhívás, fax, 

Viber, Skype, stb. 

Üzleti kommunikáció és kapcsolattartás 

Etika a világhálón, üzleti kultúra és etika 

 

94.3.10. Magyarország és a célnyelv országa(i) 64 óra 

Magyarország természeti értékei, hagyományaink,nevezetességeink, falusi turizmus, 

gyógyturizmus, borvidékek 

Budapest és nevezetességei, turistaként Budapesten  

Magyar népszokások, tradíciók, nemzeti ünnepek 

A célnyelv országai és főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, 

államforma) 

A legismertebb értékek (szokások, ünnepek, éghajlat, tájak, városok) és turisztikai 

nevezetességek 

A mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái) 

Az EU, Magyarország és a célnyelvi országok gazdasági kapcsolatai 

 

94.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

94.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Az oktatási módszereket a nyelvtanítási elméletek ismerete és letisztult gyakorlati 

tapasztalatai alapján kell alkalmazni. 

A képzés módszerét, munkaformáit meghatározó tényezők: 

1. A képzés célja 

2. A tanár 

3. A tanuló személyisége, a tanuló tanulási képessége, tanulási tapasztalata 

4. A tananyag 

5. Az oktatás technikai körülményei  



 

  

 

A képzés módszerét, munkaformáit meghatározó nyelvi célok: 

 

Nyelvi tevékenység Szóban Írásban 

Produktív Beszéd Írás 

Receptív Hangzó szöveg értése Olvasás 

Közvetítés Tolmácsolás Fordítás 

Interakció Társalgás Írásbeli reagálás 

 

A fenti nyelvi tevékenységek között a produktív és receptív készségek természetesen 

elsődlegesek, hiszen ezek képezik a hatékony interakció alapját.  A táblázat egyes elemei 

– bár a való életben és a tanteremben is elválaszthatatlanul összefonódnak – önmagukban 

értendőek;  úgy mint szóbeli előadás, illetve írásos beszámoló.  Az interakció esetében az 

egyes produktív és receptív tevékenységek a nyelvhasználat során váltakoznak, 

ugyanakkor a hatékony kommunikáció nem merül ki bennük.   

 

A nyelvhasználat területei közül a négy alapvető egység közül – személyes, nyilvános, 

hivatalos és oktatási – a szaknyelvben az utóbbi háromnak van nagyobb szerepe, de a 

személyes kapcsolatok fontossága miatt az első sem elhanyagolható. 

 

A fejlett nyelvoktatási anyagok tanári kézikönyveiben tanulmányozhatók az oktatási 

szempontok, lekottázhatók az óra feladatai, menete, módszertana. Ha a szakképzett tanár 

pontosan végrehajtja ezen szempontok előírásait és követelményeit, a képzés célja 

elérhető; a hallgatók kitűnő eredményeket érnek el.  

 

A képzés egyik lehetséges és bevált módszere a feladatközpontú kommunikatív 

nyelvoktatás, amikor a képzés az első tanórától kezdve a célnyelven folyik, a magyar 

nyelv csak indokolt és célszerű alkalmazásával. A képzés tanulóközpontú: a tanár mint 

irányító és informátor van jelen, aki a didaktikai és andragógiai követelményeknek 

megfelelő tananyagot a képzésben résztvevők igényeihez és a pillanatnyi helyzethez 

alkalmazkodva oktatja. A tanórán az egyes lépések logikusan és változatos formában 

követik egymást, az ezekhez rendelt feladattípus, munkaforma és idő megfelel a kitűzött 

célnak. A tanár utasításai és magyarázatai egyértelműek és követhetők. A hibajavítás 

tapintatos, megfelel az adott feladattípusnak, szelektív és gondolkodásra, önértékelésre 

késztető. A tanár biztosítja, hogy az óra során a képzés résztvevői tág teret kapjanak az 

aktív nyelvhasználatra, kérdései relevánsak, elősegítik az aktív, életszerű kommunikációt. 

Az oktatók legfontosabb feladata a fejlődés követése és visszacsatolás, a motiváció 

kialakítása, fenntartása, a tudásáért felelős tanulói hozzáállás, önértékelési készség 

kialakítása, fenntartása, valamint a csoportdinamika kialakítása, szabályainak betartása. 

 

Egy másik lehetséges módszer a tartalom alapú nyelvoktatás (TANY, angol nyelvű 

szakirodalomban CBI (Content Based Instruction), vagy CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). Ebben az oktatási formában az oktatás folyamatában az idegen 

nyelvet a tanítás/tanulás eszközének tekintjük, melynek segítségével azon ismeretek 

elsajátítása történik, melyek bizonyos élethelyzetek, feladatok megoldásához, célok 

eléréséhez, szándékok kifejezéséhez, stb. szükségesek. A képzés során a hangsúlyt 

elsődlegesen a tartalomra helyezzük. A tartalom alapú nyelvoktatás a kommunikatív 

nyelvoktatás tágabban értelmezett változata, amely nemcsak azt az elvet valósítja meg, 

hogy a nyelvtanulás információcsere által történik, hanem azt is, hogy megteremti a 

kommunikáció tartalmának motiváló, értelmes és megoldásra ösztönző tulajdonságait is. 



 

  

 

Fontos azonban, hogy ne ragadjunk le a tanári kézikönyvek kétségtelenül hasznos 

módszertani traktáinál. A módszertani traktákat természetesen követni, alkalmazni kell. A 

tanárnak azonban azt is tudnia kell, hogy mikor ragaszkodjon azokhoz, és mikor dobhatja 

el azokat. A tanár ne horgonyozzon le iskolásan előírt, abszolútnak tartott módszereknél, 

hanem mindig az éppen szükséges eszközzel dolgozzon.  

 

Bármilyen módszernek helyet kell adni, ami legkönnyebben és leghatékonyabban segíti a 

tanulót a nyelvtanulásban, és segít a tanulónak az idegen nyelvet színpadképes állapotra 

megtanulni.  Ha gátlásossági problémák merülnek fel a hallgatóban, a konduktori empátia 

eszközeinek megfelelő tanári vezetést kell alkalmazni. Ha úgy ítéljük meg, hogy a 

kétnyelvűség a célravezető, a magyar és az idegen nyelv közötti logikai átjárhatóságra kell 

a módszert alkalmazni. A régimódinak titulált, magolós módszerből ugyanúgy át kell venni 

a használható részeket, mint a modernizáló izmusokból.  A siker felszabadító élménye 

igazolja a legkülönbözőbb módszereket, és értékes szórakozássá teszi a nyelvtanulást. 

 

94.5.1. 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. 

Prezentációs módszer 

(példák sorából leszűrt 

tapasztalati tudásszerzési 

mód) 

x x x   

2. 

Frontális (magyarázó) 

módszer, amely a  

felnőttkori 

sajátosságokból adódóan 

a felnőttoktatásban jól 

alkalmazható 

x x x   

3. 

A mentalista vagy 

problémamegoldó 

módszer, amely a 

gondolkodtatás 

módszerén alapszik 

x x x   

4. 

Coaching (a szaknyelvi 

képzési program 

leggyakorlatiasabb 

módszere) 

x x x   

5. 
Témabeszámolók 

(prezentációk) 
  x x   

6. 

Szakszöveg-fordítási 

gyakorlatok idegen 

nyelvről magyarra  

x x x   

7. Pármunka, szerepjáték   x     

8. 
Hang- és videó-anyag 

feldolgozása 
x x x   

9. 
Fogalmazás (esszéírás, 

levélírás) idegen nyelven 
x x x   

10. 
Tolmácsolási feladatok 

imitálása 
x x x   

A hibajavítás módja - kísérő, halk javítás. 



 

  

 

94.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x 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 x x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x x   

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x x x   

3.4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
x x x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

4..4. Csoportos versenyjáték   x x   

 

94.6. A tantárgy értékelésének módja 



 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

  

 

A 

12059-16 azonosító számú 

Informatika vállalatvezetőknek II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12059-16 azonosító számú Informatika vállalatvezetőknek II.megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Aktuális feladatának megfelelően választja ki a megfelelő eszközt x     

Akár több IKT eszközt (számítógépet, tabletet, mobiltelefont, 

perifériákat stb.) is párhuzamosan használ feladatai megoldásához 
x     

Ismeri a számítógép alapegységeit, típusait x     

Helyi hálózatban is dolgozik felhasználóként x     

Vezeték nélküli hálózatot alakít ki az útválasztó egyszerű, de a 

biztonságot előtérbe helyező beállításával  
x     

A legelterjedtebb operációs rendszerek sajátosságainak 

ismeretében azok piktogramjait, ikonjait, jelzéseit értelmezi, 

alkalmazásait használja 

x     

Általa használt eszközökre alkalmazásokat telepít, azok 

beállításáról, rendszeres frissítéséről, biztonságos használatáról 

gondoskodik 

x     

Adatokat be- és kitömörít, strukturáltan tárol x     

Munkáját a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával végzi x     

Betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló jogszabályokat 
x     

Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, szakmára 

vonatkozó előírásokat 
x     

Eszközén, vagy online felületen olyan szövegszerkesztő 

alkalmazást használ, mellyel formázási műveleteket hajthat 

végre, illetve több lépésből álló, irodai környezetben használt 

funkciókat kezelhet (pl. hivatkozások, dokumentumok 

összehasonlítása) 

  x   



 

  

Eszközén, vagy online felületen olyan táblázatkezelő alkalmazást 

használ, mellyel egyszerű, vagy összetettebb műveleteket (pl. 

lapok közötti hivatkozások) hajthat végre, illetve néhány 

lépésből álló, irodai környezetben használt funkciókat kezelhet 

(pl. függvények) 

  x   

Eszközén, vagy online felületen a feladatnak leginkább 

megfelelő prezentáció készítő alkalmazást használ, a prezentáció 

készítésére vonatkozó, az üzleti életben is alkalmazott szabályok 

figyelembevételével 

  x   

Információt gyűjt, illetve alkalmazásokat keres az internetről 

böngésző program segítségével 
    x 

Ismeri és használja az internetes keresőmotorokat     x 

Munkája során az elektronikus levelezéshez kapolcsolódó 

lehetőségek széles körét ismeri és használja, leveleit jól 

kereshető módon rendezi  

    x 

A különböző közösségi portálok sajátosságainak ismeretében 

azok lehetőségeit tudatosan használja marketing célokra is 
    x 

Ismeri és használja az internet általános szolgáltatásait (web 

böngészés, elektronikus levelezés, fájlok átvitele, online 

kommunikáció) 

    x 

Ismeri és használja a korszerű web alapú ügyintézési 

lehetőségeket (pl.: e-ügyintézés, e-bank, e-vásárlás, ügyfélkapu 

és szolgáltatásai [adóügyi szolgáltatások]) 

    x 

Ismeri a felhő alapú adattárolás és csoportmunka lehetőségeit, 

veszélyeit, a tudatosan kiválasztott felhő szolgáltatást különböző 

eszközökön beállítja, az egyes mappák megosztási struktúráját 

kialakítja, a feladatához illeszkedően használja  

    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az IKT eszközök alapegységei, típusai x     

Számítógép perifériák x     

Operációs rendszer fogalma, feladatai x     

Telepítés, frissítés x     

Vezeték nélküli hálózat x     

Szövegszerkesztő szoftver    x   

Táblázatkezelő szoftver    x   

Prezentációs szoftver    x   

Internet böngésző, keresőmotorok      x 

Elektronikus levelezés      x 

Felhő alapú biztonságos adattárolás     x 

Internet szolgáltatások (általános)     x 

E-ügyintézés vállalkozóknak     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Kiválasztja és használja a megfelelő IKT eszközt x     



 

  

Megérti az olvasott instrukciókat, súgó szövegeket, használati 

utasításokat 
x     

Kreatív megoldásokat használ az interneteten megtalálahtó 

információk kereséséhez, beszerzéséhez 
    x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x 

Önállóság x x x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

Interperszonális rugalmasság x x x 

Hatékony kérdezés készsége x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x 

Áttekintő képesség x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés  x x x 

  



 

  

 

95. Informatikai alapismeretek tantárgy 48 óra 

 

95.1. A tantárgy tanításának célja 

Fogalmakkal bevezessen a számítógépek működési elvébe és felépítésébe. Megismertessen 

a számítógép fő egységeivel és azok működési elvével, jellemzőivel, valamint a hardvert 

működtető operációs rendszer fogalmával, típusaival, azok jellemzőivel, feladataival.  

A tanuló megismerkedjen a leggyakoribb számítógépes és mobil eszközökön használatos 

operációs rendszerekkel, megismertessen azok működési elvével, funkcióival.  

Megismertessen a felhasználói szoftverek fogalmával, leggyakoribb felhasználói 

szoftverekkel, képessé tegyen azok mind számítógépen, mind mobil eszközön való 

futtatására. 

Bevezessen a különböző eszközök hálózatra való kapcsolódásának módjaival. Képessé 

tegyen a jogosultságok fogalmának értelmezésére, és a különböző eszközök hálózathoz 

való csatlakoztatására. Képessé tegyen beállítani otthoni vagy kisvállalati routert, azt 

biztonságosan üzemeltetni. 

Megismertessen a számítógépet fenyegető veszélyforrások típusaival, és az ezek elleni 

védekezés a megfelelő eszközeivel, beállítások használatával. 

Képessé tegyen a ma használatos Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök 

(számítógép, táblagép, mobiltelefon) és perifériák közötti tájékozódásra és megtanítsa, 

gyakoroltassa azok használatát. 

Megismertesse azokat a segédprogramokat, melyek szükségesek a számítógépes vírusok 

elleni hatékony védekezéshez, illetve az állományok tömörítéséhez. 

Megismertesse azokat a jogi szabályokat, melyek a személyes adatok biztonságára, illetve 

digitális tartalmak védelmére, illetve a vonatkozó munka-, baleset-, tűz és 

környezetvédelemi szabályokra, továbbá a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos alapvető 

ismeretekre vonatkoznak. 

 

95.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy megalapozza az Irodai programcsomag használata, valamint az Internetes 

kommunikáció tantárgyakat. 

 

95.3. Témakörök 

95.3.1. IKT eszközök fogalma 2 óra 

Az IKT fogalma. Mely eszközök sorolhatók az IKT kategóriába. Mit mire a 

legcélszerűbb használni 

 

95.3.2. Hadrver szoftver fogalma, jellemzői, csoportosítása 4 óra 

Hardver fogalma, főbb hardver elemek, hardver konfiguráció tartalmának jelentése. 

 

95.3.3. Operációs rendszerek 6 óra 

Operációs rendszer fogalma, alapfunkciói. Különböző operációs rendszerek 

kezelésének összehasonlítása (PC, okos eszköz). Operációs rendszerrel szállított 

legfontosabb felhasználói programok. 

 

95.3.4. Felhasználói szoftverek 4 óra 

Fogalma, legfontosabb típusai, hasonló programok különböző platformokon. 

Szoftverek legális beszerzési lehetőségei. Telepítés, frissítés. Szoftverek engedélyei, 

harmadik fél 

 



 

  

95.3.5. Perifériák 2 óra 

Fogalma, csoportosítása, napi gyakorlatban használt legfontosabb perifériák. 

 

95.3.6. Számítógéphálózat alapjai 6 óra 

Hálózat fogalma, vezetékes - vezeték nélküli, kapcsolódás hálózatra, közös meghajtó 

megkeresése, fájlok, mappák kezelése közös meghajtón. Felhasználói szintek, 

jogosultságok. Biztonságos jelszó kezelés elvei, gyakorlata. Belépés helyi hálózatba, 

helyi hálózat használata. 

 

95.3.7. Vezeték nélküli hálózat biztonsága 4 óra 

Otthoni WiFi router és hotspot alapvető beállítása, titkosítás, csatlakozás WiFi-re. 

Biztonságos hálózat kialakítása a gyakorlatban. 

 

95.3.8. IKT biztonság 9 óra 

Alapvető szabályok és biztonsági intézkedések alkalmazása a magánélet, a személyes 

adatok és a digitális tartalmak védelme (IKT biztonság) érdekében. Biztonságos 

jelszavak megválasztása. Vírus védelem és tűzfalak használata. 

 

95.3.9. Tömörítés 2 óra 

Fájlok tömörítésének elvi háttere. Konkrét tömörítő program használata. 

 

95.3.10. Jogi alapismeretek 9 óra 

Az informatikai eszközhasználathoz, szoftver jogokhoz kapcsolódó jogi ismeretek, 

internetjog. A szakma gyakorlásához szükséges munka-, baleset-, tűz és 

környezetvédelemi ismeretek. A Netikett szabályai. 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: tudatos fogyasztó, ár feltüntetése, gyermek és 

fiatalkorúak védelméről szóló előírások, panaszkezelés, békéltető testület, 

érdekképviselet, piacfelügyelet, kereskedelmi jogszabályok, szavatosság, jótállás. 

 

95.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépes terem 

 

95.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A bevezető rész tartalmazhat magyarázatokat, bemutatókat és eszközhasználati bevezető 

gyakorlást is. A tantárgyi tanulás a továbbiakban páros munka, csoportos keretben, vagy 

egyéni feladatmegoldással történik. A tanulást és gyakorlatokat szaktanár segíti példa 

bemutatásával, egyéni és kiscsoportos szakmai irányító munkával. 

 

95.5.1. 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. magyarázat x x x   

2. megbeszélés   x x   

3. vita     x   

4. projekt x x x   

5. kooperatív tanulás   x x   

6. házi feladat x x     



 

  

95.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása   x x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.6. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x x   

3.2. rajz készítése leírásból x x x   

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x x x   

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
x       

4..4. Utólagos szóbeli beszámoló x x 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     



 

  

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

 

95.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

96. Irodai programcsomag használata tantárgy 120 óra 

 

96.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismeri az irodai programcsomag fogalmát, a programcsomag szokásos 

részprogramjait. A programcsomagtól elvárható funkciókat. Ezeknek az ismereteknek a 

birtokában képes lesz a piacon elérhető programcsomagok közül igényeinek 

legmegfelelőbbet kiválasztani. 

A tanuló, a programcsomag szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentáció készítő 

programjának általánosan elvárható funkcióit tudatosan használja. Képes összetettebb 

műveletek elvégzésére, az egyes programok által készített anyagok másik programban 

történő felhasználására. 

Cél továbbá, hogy a tanulók elsajátítsák a programcsomag egyes elemeinek integrált 

alkalmazását, konkrét feladatokban ezt használják, gyakorolják. 

 

96.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy épít az Informatikai alapismeretek tantárgyra. 

 

96.3. Témakörök 

96.3.1. Az irodai programcsomag 6 óra 

Milyen szoftvereket tekintünk az irodai programcsomag részeinek. Mik az általános 

elvárások az ilyen programcsomagokkal szemben. Programok offline, online 

használata. Online lehetőségek: bárhonnan hozzáférek, mindig a legfrissebb, közös 

munka lehetősége stb. Példák megismertetés offline és online programcsomagra pl. 

Office, Office 365, Open Office stb. 

 

96.3.2. Szövegszerkesztés 30 óra 

Szövegszerkesztő funkciói. Betű, bekezdés formázás. Kép, táblázat, élőfej, élőláb 

beszúrása. Lapelrendezés. Nyomtatás. Mentés. Stílusok, tartalomjegyzék használata. 

Nagyobb méretű dokumentum kezelése. Dokumentumok véleményezése (korrektúra). 

Dokumentumok online használata, megosztása. Csoportmunka dokumentumon. 

 

96.3.3. Táblázatkezelés 34 óra 

Számolás táblázatkezelőben. Cella műveletek, automatikus kitöltés. Képlet, függvény, 

relatív- abszolút hivatkozás. Formázás, másolás. Rendezés, szűrés. Alapvető és 

összetett függvények. Diagram varázsló. Művelet több munkalapon. 

A tanult táblázatkezelő funkciók alkalmazása konkrét feladatok megoldásához. A 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok integrált használatának gyakorlása. A 

táblázatkezelő program diagramjainak beépítése a szöveges jelentésbe. Táblázatok 

online használata, megosztása. Csoportmunka táblázatokon, különböző eszközökön. 



 

  

 

96.3.4. Prezentáció készítés 30 óra 

Prezentációkészítő programok (pl. PowerPoint, Prezi, Sway, Keynote), közöttük lévő 

különbségek, általuk elvégezhető feladatok. Prezentáció készítése. Más programmal 

készített adatok beépítése a prezentációba. Más operációs rendszereken készített 

prezentációk felhasználhatósága, a másolás és megjelenítés lehetőségei. 

A prezentáció készítésének alapvető szabályai.  

A prezentációs szoftver használatának gyakorlása - vállalkozói munkában szükséges 

feladatok megoldása, prezentáció készítése: éves cégjelentés, marketing bemutató, 

versenytárselemzés. Az interneten talált információk és a saját készítésű éves elemzés 

alapján bemutatók készítése. A bemutatókban a táblázatkezelővel készített diagramok 

beépítése, jogtisztán felhasználható képek letöltése, felhasználása a prezentációban. 

 

96.3.5. Összetett feladatok 20 óra 

Napi gyakorlatba előforduló feladathoz szoftver választása, különböző szoftverekkel 

készített adatok másik szoftverbe való átvitele (pl. táblázat szövegszerkesztőbe 

építése. Képernyőkép készítése, a kép szerkesztése, felhasználása. Számítás 

táblázatkezelőbe, róla szöveg készítése szövegszerkesztővel. Internetről keresett 

tartalom feldolgozása irodai programcsomaggal. Fájl csatolás, beillesztés használata. 

Hivatkozás fájlok tartalmára. 

 

 

96.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

96.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgyi tanulás elsősorban csoportos keretben, de egyéni feladatmegoldással történik. 

A feladatok megoldását szaktanár segíti gyakorlati példa bemutatásával, egyéni és 

kiscsoportos szakmai irányító munkával. 

 

96.5.1. 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. magyarázat x x x   

2. megbeszélés x x x   

3. szemléltetés   x x   

4. projekt   x x   

5. kooperatív tanulás x x x   

6. házi feladat x x     

96.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 



 

  

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x x x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x x   

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x x   

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x 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..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

96.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

97. Internetes kommunikáció tantárgy 120 óra 

 

97.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismeri az Internet nyújtotta lehetőségeket, melyeket munkájában tud 

használni. Megismeri az Internet gyakorlati alkalmazási példáit. A legismertebb Internetes 

keresőmotorok segítségével információkat gyűjt. A megszerzett információkat 

elektronikusan tovább tudja adni. Megismeri az elektronikus levelezés (e-mail) alap- és 

összetettebb funkcióit. Képes hanghívást és videó hívást kezdeményezni, akár egyszerre 

több személlyel. 

Ismeri az elektronikus ügyintézés előnyeit, törekszik arra, hogy a mindennapokban ezeket 

a lehetőségeket használja. Tudatosan, az adatainak biztonságára különösen nagy figyelmet 

fordítva használja a közösségi média nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind 

munkahelyi célokra. 



 

  

A felhő alapú adattárolás előnyeinek és veszélyinek ismeretében önállóan választja meg a 

számára megfelelő szolgáltatás(oka)t. 

Dinamikus weblapot készít keretrendszer segítségével. 

Több olyan megoldási lehetőséget ismer, mellyel az interneten való böngészés és az ott 

tárolt adatok kezelése biztonságosabbá tehető. 

 

97.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy épít az Informatikai alapismeretek tantárgyra és felhasználja az a gyakorlati 

tudást is, melyet a tanuló a szövetszerkesztés kapcsán megtanult. 

 

97.3. Témakörök 

97.3.1. Alapfogalmak 6 óra 

Mi az Internet, mire jó, milyen előnyei vannak, és milyen veszélyeket rejt magában? 

Lehetőségek az Interneten (kommunikáció, tartalmak létrehozása, tárolása és 

megosztása, információgyűjtés / tartalomfogyasztás, a dolgok internete).  

Az interneten történő kommunikációra vonatkozó Netikett szabályok. 

A digitális identitás és az adatok védelmének alapvető eszközei (felhasználói nevek, 

jelszavak, PIN kódok megválasztása, könnyen hozzáférhető IKT eszközök tárolása 

(zárolás, feloldás mintával, ujjlenyomat). 

 

97.3.2. Keresés az Interneten 14 óra 

Adatok, információk gyűjtése, illetve alkalmazások keresése a digitális eszközön, 

vagy az interneten, az eredmények közül a megfelelő(k) kiválasztása és feldolgozása. 

A hagyományos és mobil platformok közötti fájlkezelési különbségek. 

Szöveg, kép, adat keresése. 

Gyakorlás, vállalkozói napi feladatok elvégzése a tanultak alapján. 

 

97.3.3. Elektronikus levelezés 20 óra 

E-mail fiók létrehozása, annak funkciója szerint megfelelő e-mail cím megválasztása. 

Ingyenes levelező fiók beállítása számítógépes vagy mobil eszköz kliens 

programjához. POP3, IMAP alapú levelezés lényege, beállítása.  

E-mail funkciói (levél küldés, fogadás, másolat, rejtett másolat, továbbítás, fájl 

csatolás, hivatkozások beszúrása).  

Formázási műveletek levélben. 

E-mail kliens további funkciói (megjelenítési beállítások, mappák, címkék, keresés a 

levelek között, címtár, naptár, teendők). 

Elektronikus aláírás, digitális aláírás különbsége, használata. Digitális aláírás 

beszerzési lehetőségei.  

SPAM fogalma, SPAM szűrés. E-mail biztonsági kérdései. E-mail és hagyományos 

levél készítés szabályai. 

Gyakorlás, mindennapi rutinfeladatok elvégzése. 

 

97.3.4. Online kommunikáció 12 óra 

Szöveges-, hang alapú, video kommunikáció. 

Naptár kezelése, közös naptár használata. 

Időpont egyeztetésre alkalmas online felületek, ezek összekapcsolása a naptárral. 

 

97.3.5. Közösségi hálózat 10 óra 

Közösségi hálózatok célja, veszélyei, használata. Ismerős keresés, információ 

megosztása. Több közösségi portál megismerése, jellemzőinek összehasonlítása, 



 

  

előnyeik általunk biztosított üzleti lehetőségek. Közösségi háló tudatos használata, 

adatok hozzáférhetősége, testreszabása, biztonsági kérdései. 

Konkrét feladatok megoldása, gyakorlás. 

 

97.3.6. E-ügyintézés 20 óra 

Mi az e-ügyintézés? Célja, lehetőségek. Konkrét példák: e-bank, e-magyarorszag.hu, 

e-vásárlás. Konkrét feladatok megoldása, gyakorlás. 

 

97.3.7. Felhő alapú adattárolás 10 óra 

Mi a felhő alapú adattárolás? Milyen előnye, hátránya van? Fájlok fel és letöltése a 

felhőből, desktop alkalmazások és okoseszköz applikációk. Adatok szinkronizálása 

felhő – pc – okoseszköz.  

Közös munka felhőben megosztott fájlokkal. Online jegyzetelő alkalmazások. 

A felhő szolgáltatások titkosítási formái. 

 

97.3.8. Űrlap szerkesztés 8 óra 

Felhő alapú űrlap, kérdőív készítése, közreadása. Konkrét feladatok megoldása, 

gyakorlás. 

 

97.3.9. Weblap készítés 20 óra 

Keretrendszer segítségével weblapot készít vállalkozásának. Dinamikus weblap 

készítése, külső és belső hiperhivatkozások. Képek, dokumentumok, táblázatok 

weblapba illesztése. Konkrét feladatok megoldása, gyakorlás. 

 

 

97.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép terem 

 

97.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgyi tanulás elsősorban csoportos keretben, de egyéni feladatmegoldással történik. 

A feladatok megoldását szaktanár segíti példa bemutatásával, egyéni és kiscsoportos 

szakmai irányító munkával. 

 

97.5.1. 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. magyarázat x x x   

2. megbeszélés x x x   

3. vita         

4. projekt   x     

5. kooperatív tanulás x x x   

6. házi feladat x x     

97.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  



 

  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x x x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x 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 x x   

2.2. Tesztfeladat megoldása x x x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x 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..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

97.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11872-16 azonosító számú 

A vállalkozások vezetése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11872-16 azonosító számú A vállalkozások vezetésemegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

V
ez

et
ő

i 
is

m
er

et
ek

 

FELADATOK 

Felméri és pozicionálja a kijelölt terméket x 

Meghatározza a forgalmazni kívánt termék 

vevői célcsoportjait és azok tulajdonságait 
x 

Felméri és kiértékeli a konkurencia termékeit 

és/vagy helyettesítő termékek piacát 
x 

Döntést hoz a termékek értékesítési 

csatornáiról, PR tevékenység tervet készít és 

hajt végre 

x 

Arculati elemeket hoz létre, brandet épít x 

Értékeli a piaci teljesítményeket szükség esetén 

korrigál 
x 

Fejlesztéseket készít elő, termékváltást 

menedzsel 
x 

Szervezeti rendszert épít x 

Megfogalmazza az egyes pozíciók szakmai és 

emberi követelményrendszerét 
x 

Kiválasztja az emberileg és szakmailag is 

optimális munkatársait 
x 

Képez, azaz a kor színvonalán biztosítja a 

munkakörhöz szükséges legfejlettebb tudást 
x 

Motiválja a munkatársait, célokat tűz ki, 

személyes és szakmai intenzív figyelmet 

biztosít 

x 

Értékel, azaz heti havi és éves értékelési 

rendszereket működtet szakmai és közösségi 

szempontból 

x 

Szükség esetén elbocsát, amit mind jogi, mind 

emberi szempontból a lehető 

legkörültekintőbben tesz 

x 

Közösséget épít, tehátkihasználja, hogy az 

ember teljesítménye és a munkához való 

viszonya, munkahelyi közérzete összetartó 

csoportokban a legerősebb 

x 

Figyelemmel kíséri a vállalati tevékenység 

szabályzását és tételesen tisztában van a cége 

mindenkori adónemeivel, azok alapjával és 

befizetési határidejével 

x 

Meggyőződik a kötelezettség teljesítéséről x 

Analitikus nyilvántartások alapján 

folyamatosan tisztában van a vállalata 

vagyonelemeivel és azok helyzetét 

rendszeresen aktualizálja és meglétüket 

ellenőrzi. 

x 



 

  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a vállalata 

bevételeinek és kiadásainak az alakulását azt 

összeveti az időarányos tervvel és a bázis 

adatokkal, valamint elemzi az eltéréseket 

x 

Folyamatosan figyelemmel kíséri vállalata 

pénzügyi helyzetét különös tekintettel a 

szállítok és a vevők állományára, a banki és 

egyéb hitelek állományára és a folyószámlák 

egyenlegére 

x 

Több hétre előre kalkulációkat végez a várható 

pénzügyi kifizetések és a rendelkezésre álló 

források(likviditás) kérdésében és ahol fizetési 

nehézségeket lát átcsoportosításokkal feloldja a 

nehézséget 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A vállalkozási formák és azok jellemzőinek az 

ismerete 
x 

Ismeri az üzleti terv tartalmát, felépítését, 

fajtáit és azok alkalmazása 
x 

Jogi alapokkal rendelkezik a vállalkozás 

engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés 

fenntartásához 

x 

Ismeri a vállalkozás létrehozásának és 

működtetésénekgyakorlati feladatait 
x 

Ismeri a külső és belső pénzügyi források 

biztosításának a lehetőségeit 
x 

Képes a legmegfelelőbb telephely 

kiválasztására, ismeri a választás szempontjait 
x 

Képes a szükséges létszá és munkakörök 

megállapítására 
x 

Alkalmas a tevékenységhez szükséges tárgyi 

feltételek kialakítására 
x 

Átlátja és alkalmazza a humánerőforrás-

gazdálkodás szerepét, szempontjait 
x 

Ismeri a munkaszerződések megkötésére, 

felbontására vonatkozó jogszabályokat 
x 

Képes a munkatársak kiválasztására, béralku 

lefolytatására 
x 

Alapos adminisztratív ismeretekkel 

rendelkezik, ismeri a pénzügyi, számviteli 

előírásokat 

x 

Képes felkutatni finanszírozási lehetőségeket, 

ismeri a likviditás fenntartásának eszközeit 
x 

Ismeri a vagyon nyilvántartást és a mérleg 

szerkezetét 
x 

Képes a vállalkozás átszervezésére, ismeri 

annak formáit, gyakorlati teendőit 
x 

Tisztában van a vállalkozás megszüntetésének 

formáival és gyakorlati teendőivel 
x 

Alkalmazási szinten ismeri a közbeszerzési és 

egyéb pályázatokon való részvétel alapjait 
x 

Képes a munkafolyamatok meghatározására, a 

felelős munkatársak kiválasztására 
x 

Ismeri és alkalmazza a vezetési módszereket, x 



 

  

Alkalmas az üzleti tárgyalás megtervezésére, 

ismeri a lebonyolítás szabályait 
x 

Tisztában van az üzleti élet protokoll-

szabályaival 
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai olvasott szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű íráskészség x 

Vállalkozói mentalitás (a nyereséges működés 

képessége a környezet és a társadalom 

szempontjainak figyelembevételével) 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Irányító készség, céltudatosság x 

Szervező és kooperációs képesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolat építő és fenntartó készség x 

Határozottság,hajlékonyság, 

udvariasság,előzékenység, példamutatás 
x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Áttekintő képesség x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

  

 

98. Vezetői ismeretek tantárgy 112 óra 

 

98.1. A tantárgy tanításának célja 

A vezetői ismeretek tantárgy keretében sikeres vezetőket képzünk. 

A siker kulcstényezői mindig a következők: a vállalkozás termékének a vevőit megtalálni, 

a legalkalmasabb munkatársakat kiválasztani és kiképezni és az ésszerű gazdálkodás 

alapjait lefektetni. Aki ezt tudja, garantáltan sikeres lesz. 

A vezetői ismeretek háttér tudás bázisa egyenként felsőfokú végzettséget feltételeznek. A 

célunk mégis az, hogy alacsonyabb iskolai végzettség mellett is képessé tegyük a 

vállalatvezetőket a siker elérésére. A tantárgy oktatásának a keretében fektessük arra a 

hangsúlyt, hogy a sikerhez nem szükséges a részterület kiemelkedő szakértőjének lenni. 

Néha elég csak jókor gondolni a problémára és megkeresni a választ.  A tantárgy tehát arra 

koncentrál, hogy a hallgatók tudjanak az egyes szakterületek állandóan ismétlődő 

kérdéseiről, határidőiről és arról, hol és kiknél találhatóak a helyes válaszok. Ha a 

hallgatóink megértik, hogy minden vállalatnál - legyen az a legkisebb vagy a legnagyobb, 

foglalkozzon az aprósággal, vagy legyen világméretű a hatása – a kérdések mindig 

azonosak, a válaszok mindig eltérnek egymástól. Az, aki a mai világban nem felejt el 

rágondolni a feladataira és időben rákérdezni a specialistáknál a megoldásra, az biztosan 

megtalálja a legjobb választ. A vezetés az időben való kérdezés tudománya. 

A tananyag három témakörre bomlik. A témakörök kifejtéseinek egyenkénti áttekintése 

után -  a valódi vezetői helyzeteket imitálva  - a három témát a tanórákon vegyesen 

javasoljuk elemezni, lehetőség szerint versenyhelyzetet teremtve a hallgatók között. 

 

98.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

- 

 

98.3. Témakörök 

98.3.1. A vezető feladatai a piaci munkában 24 óra 

A saját termék meghatározása, piaci helyének a kijelölése 

A vevők megkeresése, szokásaik, tulajdonságaik megfigyelése 

A konkurencia lépéseinek a tanulmányozása 

Értékesítési csatornák és azok kiválasztása 

Jól megkülönböztethető arculat kialakítása 

Az eladások számadatai, nyilvántartásuk és azok elemzése 

Fejlesztés, termékváltás, rugalmasság 

Esettanulmányok, a gyakorlatban felmerült példákon keresztül. 

 

98.3.2. A vezető feladatai a munkatársakkal 32 óra 

A szervezeti rendszer felépítésének a folyamata 

Munkaköri leírások elkészítése, az emberi elvárások lefektetése 

Munkaerő keresés és kiválasztás 

A munkaerő állandó szakadatlan képzése és az önfejlesztés 

A dolgozók motivációja, célok felállítása, a vezetői figyelem állandósítása 

A rendszeres heti, havi és éves értékelések rendszere és hatásai 

A közösségépítés,  mint a siker fontos záloga 

Az emberséges  elbocsátás, leépítés szabályai és lélektana 

Esettanulmányok, a gyakorlatban felmerült példákon keresztül. 

 

98.3.3. A vezető feladatai a gazdálkodásban 56 óra 



 

  

Az állandóan változó szabályzói környezet követése 

A jogi számviteli, pénzügyi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

A vállalat vagyonának a számbavétele, a változások követése 

A vállalat bevételeinek és kiadásainak a nyilvántartása és rendszeres elemzése 

A pénzügyek irányítása, elemzése, ellenőrzése és megtervezése 

A termékem árának a meghatározása, a sikeres kalkuláció alapjai 

Esettanulmányok, a gyakorlatban felmerült példákon keresztül. 

 

 

98.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

98.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

98.5.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés     x   

4. kooperatív tanulás   x     

98.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
  x     

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.3. 
Hallott 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 helyszíni 

ismertetése szóban 
    x   

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
    x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
    x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapján 
    x   

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
  x     

8.2. Anyagminták azonosítása   x     

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
  x     

9.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

9.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

  



 

  

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXV.  

ÜGYVITEL 

ágazathoz tartozó 

54 346 03 

IRODAI TITKÁR  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ  

mellék-szakképesítéssel  

 

a 2018/2019. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 



 

  

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

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 

Ügyfélszolgálati ismeretek 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

rendelkező oktató 

Jogi ismeretek 

Jogász (jogi végzettséggel rendelkező) 

szakember vagy felsőfokú tanulmányok 

során – az oktatott témakört magában 

foglaló – vizsgakurzus eredményes 

teljesítését igazoló oktató. 

 

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 

gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 

 

 

 



 

  

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 

 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

52 841 02 

Ügyfélszolgálati ügyintéző 
443 óra 



 

  

 



 

  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 6 6 

140 

1 3 

140 

3 3 13 21 16 18 

160 

14 20 

Összesen 8 12 4 5 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11806-16 Gépírás és 

számítástechnikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            2     1               

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1     1                 

11807-16 Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1      1                 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            1                     

11808-16 Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 
Ügyfélszolgálati ismeretek 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1                       



 

  

Ügyfélszolgálati gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                                  

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                  1               

Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                  1               

10066-16 Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
fő szakképesítés 2   1           1   1   4     1+1   

Jogi ismeretek fő szakképesítés     1            +1   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
fő szakképesítés   4   2           1   3   7     3 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
fő szakképesítés   1   1               2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés       2     2     2   4+2   6     4+1 

12084-16 Üzleti kommunikáció 

és protokoll 
Kommunikáció a titkári 

munkában 
fő szakképesítés 1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
fő szakképesítés           1     1       2         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

fő szakképesítés                       5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés fő szakképesítés     2               2   2     2   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
fő szakképesítés       1     1         5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai idegen 

nyelv 
Irodai szakmai idegen 

nyelv  
fő szakképesítés                     3+1   2+2     3+1   

 
Dokumentum- és 

adatkezelés gyakorlata 
fő szakképesítés              +1    



 

  

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

Az Ügyfélszolgálati asszisztens mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 12. évfolyam februári vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-

szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 



 

  

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 



 

  

 

99. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

99.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

99.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

99.3. Témakörök 

99.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

99.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

99.3.3. Álláskeresés 

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. 

 

99.3.4. Munkanélküliség 

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, közfoglalkoztatás célcsoportja, 

közfoglalkoztatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

99.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

99.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt
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ás

 I
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FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 



 

  

 

100. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

100.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

100.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

100.3. Témakörök 

100.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

100.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 



 

  

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

100.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

100.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alap adatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

100.4. 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. 



 

  

 

100.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11806-16 azonosító számú 

Gépírás és számítástechnikai alkalmazások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11806-16 azonosító számú Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban  

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK   

A feladatvégzéshez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, munkatevékenységéhez megteremti az 

egészséges és biztonságos munkakörülményeket 

x x 

Kezeli a számítógépet és perifériáit, tartozékait x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás 

technikájával 
x x 

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal  x 

Nyomtatványokat, űrlapokat tölt ki szövegszerkesztő 

programmal 
 x 

Táblázatba adatokat tölt fel és megszerkeszti a táblázatot  x 

Egyszerű számításokat, kimutatást végez, diagramot 

készít táblázatkezelő programmal 
 x 

Prezentációt készít  x 

Körlevelet készít  x 

Információt keres, küld és feldolgoz az elektronikus 

rendszeren keresztül 
 x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeire vonatkozó előírások  
x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, gyakorlata  x x 

A dokumentumszerkesztés alapjai  x 

A táblázatkészítés alapműveletei  x 

Az adatbázis-kezelés alapműveletei  x 

A prezentációkészítés alapműveletei  x 

A körlevélkészítés alapműveletei  x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai  x 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

A tízujjas vakírás alapjai 120 leütés/perc sebesség elérése x x 

Írásbeli dokumentumok szerkesztése  x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, 

rendelkezések, online-információk) 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás x x 



 

  

Mozgáskoordináció x x 

Monotóniatűrés x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

Motiválhatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Figyelemösszpontosítás x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 

 

101. G

épírás gyakorlata  tantárgy 103 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

101.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás gyakorlata tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a tízujjas 

vakírás technikáját, és képesek legyenek – min. 120 leütés/perc írássebességgel – bármely 

típusú (látott, hallott, nyomtatott, kézírásos, korrektúrázott stb.) szöveg vagy egyéb 

dokumentum számítógépes adatbeviteli feladatainak ellátására, törekedve a biztonságos és 

hibátlan munkavégzésre. Cél továbbá, hogy az elektronikus írástechnika elsajátítása során 

olyan munkavégzési szokások alakuljanak ki a tanulókban, amelyek hosszú távon 

megteremtik az alapokat a digitális írástevékenység készségének fejlődéséhez és védik az 

egészségüket.  Ennek érdekében legyenek képesek adatbeviteli munkájukhoz előkészíteni 

a szükséges tárgyi eszközöket és kialakítani a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

 

101.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, informatika 

 

101.3. Témakörök 

101.3.1. A tízujjas vakírás alapjai  

A Gépírás gyakorlata tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem 

került rész tekintetében megegyezik a 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások 

modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy A tízujjas vakírás 

alapgyakorlatai megnevezésű témakörének szakmai tartalmával. 

 

101.3.2. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 

A Gépírás gyakorlata tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem 

került rész tekintetében megegyezik a 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások 

modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy Billentyűkezelés 

megnevezésű témakörének szakmai tartalmával. 

 

101.3.3. Gépírás-technikai alapgyakorlatok 

A Gépírás gyakorlata tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem 

került rész tekintetében megegyezik a 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások 



 

  

modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy Az írástechnika 

megerősítése megnevezésű témakörének szakmai tartalmával. 

 

101.3.4. Írássebesség fokozása 

Írássebesség fokozása a nyelvi elemek gyakoriságának megfelelőn: gyakori 

betűkapcsolatok, mozdulatok, szavak, toldalékok, kifejezések, egyéb nyelvi 

előfordulások. 

Írássebesség fokozása szövegfeldolgozásokkal. 

Írássebesség fokozása időre történő gépelési gyakorlatokkal. 

 

101.3.5. Írásbiztonság erősítése 

Fogás- és írásnehézséget jelentő nyelvi elemek gyakorlása: nehéz fogások, nagy 

ugrások, belső és külső fogások, ujjtechnikai gyakorlatok, betűkettőzések stb. 

Figyelem-összpontosító, koncentrálást fejlesztő gyakorlatok. 

Idegen nyelvű szavak, szövegek írása. 

 

101.3.6. Gépírás-technikai alkalmazások 

Írás hallás (diktálás) után. 

Különleges másolási feladatok. 

Helyesírási gyakorlatok. 

Szövegértő, memóriafejlesztő írásgyakorlatok. 

Másolás formázási alapok alkalmazásával (korrektúrázás.) 

 

101.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 

 

101.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

102. S

zámítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy 67 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

102.1. A tantárgy tanításának célja 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy tanításának célja, 

hogy a tanulók – szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez – megismerjék az 

ügyfélszolgálati munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok, táblázatok, 

adatbázisok, prezentáció készítésének alapvető követelményeit, és képesek legyenek 

különböző gyakorlati feladatokban alkalmazni azokat. 

 

102.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

 

102.3. Témakörök 

102.3.1. Dokumentumszerkesztés és -feldolgozás alapjai 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen 

témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 



 

  

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modulhoz tartozó Irodai alkalmazások 

gyakorlata tantárgy A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai megnevezésű 

témakörének szakmai tartalmával. 

 

102.3.2. Dokumentumszerkesztés az ügyfélszolgálatban 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen 

témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modulhoz tartozó Irodai alkalmazások 

gyakorlata tantárgy Dokumentumszerkesztés a titkári munkában megnevezésű 

témakörének szakmai tartalmával. 

 

102.3.3. Prezentáció- és körlevélkészítés az ügyfélszolgálatban 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen 

témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modulhoz tartozó Irodai alkalmazások 

gyakorlata tantárgy A prezentáció mint kommunikációs technika megnevezésű 

témakörének szakmai tartalmával. 

 

102.3.4. Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen 

témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modulhoz tartozó Irodai alkalmazások 

gyakorlata tantárgy Adatbázisok készítése a titkári munkában megnevezésű 

témakörének szakmai tartalmával. 

 

102.3.5. Táblázatkezelés az ügyfélszolgálatban 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen 

témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modulhoz tartozó Irodai alkalmazások 

gyakorlata tantárgy Táblázatok készítése a titkári munkában megnevezésű 

témakörének szakmai tartalmával. 

 

102.3.6. Adatbázis-kezelés az ügyfélszolgálatban 

A Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen 

témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modulhoz tartozó Irodai alkalmazások 

gyakorlata tantárgy Adatbázisok készítése a titkári munkában megnevezésű 

témakörének szakmai tartalmával. 

 

102.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

102.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11807-16 azonosító számú 

Kommunikáció az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11807-16 azonosító számú Kommunikáció az ügyfélszolgálatban megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Ismeri a kommunikációs eszközöket, betartja és 

alkalmazza a hatékony kommunikációs szabályokat 

szóban és írásban 

x x 

Hatékonyan alkalmazza a telefonos kommunikációs 

szabályokat és módszereket az ügyfélszolgálatban 
x x 

Elektronikus kommunikációban lényegre törően és 

eredményesen fogalmazza meg az átadandó 

információkat, igazodva annak specialitásaihoz 

x x 

Nonverbális kommunikációja összhangban van tartalmi 

közlésével 
x x 

Ismeri és betartja, a gyakorlatban alkalmazza az 

ügyfélkapcsolati kommunikáció szabályait 
x x 

A nyelvhelyesség szabályait betartva kommunikál 

írásban és szóban egyaránt 
x x 

Az interakciók során a kommunikáció módját a partner 

személyiségéhez és érzelmi állapotához igazítja 
x x 

A helyzetnek és célnak megfelelő kérdéstípusokat 

alkalmaz 
x x 

A hatékony kommunikációs eszközök segítségével 

érvényesíti saját érdekeiket úgy, hogy figyelembe veszi, 

tiszteletben tartja, nem sérti mások érdekeit és jogait 

x x 

Konfliktushelyzetekben nyertes-nyertes megoldásokat 

alkalmaz 
x x 

Kommunikációja során törekszik az együttműködésre x x 

Felismeri és kiküszöböli a folyamat során felmerülő 

kommunikációs zavarokat 
x x 

A gyakorlatban alkalmazza a beszédtechnikai 

ismereteket 
  x 

Ismeri és használja a személyközi és közvetett 

kommunikációs technikákat 
x x 

Hatékonyan prezentál, és ehhez a prezentációs 

szabályoknak megfelelően készíti elő a bemutatót 
x x 

Ismeri a tömegkommunikáció jellegzetességeit x   

Hatékonyan érvel saját álláspontja mellett x x 

Az értő figyelem alkalmazásával vesz részt 

kommunikációs helyzetekben 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A kommunikáció folyamata, formái és jellemzői x   



 

  

A hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció jellemzői 

és szabályai 
x x 

A telefonos kommunikáció specifikumai x x 

Az elektronikus kommunikáció formái, jellemzői és 

szabályai 
x x 

A nonverbális kommunikáció fontossága, jellemzői x x 

Ügyfélszolgálati kommunikáció szabályai x x 

Nyelvhelyességi szabályok a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 
x x 

Az asszertív és együttműködő kommunikáció ismeretei 

és szabályai 
x x 

A kérdések típusai, jellemzői, kérdezéstechnika x x 

Az értő figyelem fontossága és hangsúlyai x x 

A tömegkommunikációs eszközök ismerete és 

jellegzetességei 
x   

A hatékony érvelés technikája x x 

A szóbeli és írásbeli prezentáció szabályai és módszerei x x 

A személyközi és közvetett kommunikáció technikái x x 

Beszédtechnikai ismeretek és eszközök x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvi beszédkészség x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Értő figyelem x x 

Prezentációs készség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Rugalmasság x x 

Pontosság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség x x 

Meggyőzőkészség x x 

Kommunikációs rugalmasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Ismeretek helyén való alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés x x 

Nyitott hozzáállás x x 

 

  



 

  

103. Ü

gyfélszolgálati kommunikáció tantárgy 67 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

103.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati kommunikáció jellegzetességeit, szabályait. Képet kapjanak a hatékony 

szóbeli, írásbeli és telefonos kommunikáció jellemzőiről, szabályairól. Megismerjék a 

produktív prezentációkészítés szabályait és a hatásos előadás ismérveit. 

 

103.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv – Kommunikáció témakör 

 

103.3. Témakörök 

103.3.1. A kommunikáció alapjai 

A kommunikáció jelentése, fogalma. 

Kommunikációs alapfogalmak. 

Kommunikáció formái, fajtái. 

A kommunikáció tényezői. 

Kommunikációs csatornák. 

Kommunikáció folyamata. 

Kommunikációs helyzetek. 

Az emberi kommunikáció előnyei. 

Tömegkommunikáció. 

fogalma, fajtái és funkciói, 

csatornák és jellemzői (előnyök-hátrányok), hatása. 

 

103.3.2. Szóbeli kommunikáció 

Szóbeli kommunikáció megjelenési formái, előnyei, szakaszai. 

Tartalmi és formai jegyek. 

Nonverbális kommunikáció (testbeszéd): 

 területek és zónák, 

 tenyér-, kéz- és kargesztusok, 

 archoz érintett gesztusok, 

 védőkorlátok, 

 a szem jelzései, 

 egyéb nonverbális jelek. 

Kérdezéstechnika: 

kérdéstípusok (nyitott, zárt, pontosító, alternatív, szuggesztív, hipotetikus, tükrözés): 

 egyes kérdéstípusok jellemzői (előnyök, hátrányok), 

 folyamata, 

 hogyan ne kérdezzünk, 

eredményes kérdezési módok. 

Asszertív kommunikáció: 

 asszertivitás fogalma, 

 viselkedéstípusok: asszertív, passzív, agresszív, manipulatív, 

 egyes viselkedéstípusok jellemzői (előny-hátrány, hogyan ismerjük fel), 

 asszertív ember jellemzői, 



 

  

 asszertív üzenetek felépítése. 

Nyertes–nyertes (együttműködő) kommunikáció: 

 a kommunikáció szerepe a tárgyalásban, 

 lehetséges kimenetek, 

 nyertes–nyertes, 

 nyertes–vesztes, 

 vesztes–nyertes, 

 érvelési technikák. 

Értő figyelem 

 fogalma, szabályai, 

 technikája, 

 empátia szerepe, elfogadás, 

 aktív hallgatás, 

 közléssorompók. 

Beszédtechnikai alapok: 

 helyes légzés szerepe. 

Zenei kifejezőeszközök az élőszóban (hangszín, hangterjedelem, hangmagasság, 

hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó). 

 

103.3.3. Írásbeli kommunikáció 

Írásbeli kommunikáció jellegzetességei. 

Írásbeli kommunikáció fajtái, formái. 

Írásbeli kommunikáció jelentősége. 

Írásbeli kommunikáció szabályai. 

Nyelvhelyességi szabályok. 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban. 

Szóbeli és írásbeli kommunikáció összehasonítása (egyezőségek, különbségek). 

Elektronikus kommunikációfajtái, formái, jellemzői, szabályai. 

 

103.3.4. Telefonos kommunikáció 

Telefonos kommunikáció jellemzői, sajátosságai. 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban. 

Nonverbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban. 

Telefonos kommunikáció folyamata: 

 híváskezdeményezés szabálya, 

 bejövő hívások fogadása, 

 beszélgetés hatékony vezetése, 

lezárás. 

Hatékony telefonos kommunikáció szabályai. 

Telefonos kommunikáció csapdái. 

 

103.3.5. Prezentációs technikák 

A prezentáció kommunikációelméleti alapjai.  

Személyközi kommunikációs alapismeretek, protokoll, öltözködés, stílus. 

Prezentációk felépítése; színek és szimbólumok szerepe a prezentációban.  

A prezentációk fajtái: személyes, hang- és videoanyag, egyéni, intézményi, 

termékbemutatók.  

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk. 

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció. 



 

  

Hitelesség szerepe. 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése. 

Stílus, nyelvezet, fogalmazás. 

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat. 

Tartalom és forma. 

Technikai alapismeretek. 

Technikai segédeszközök használata: pl. tábla, flipchart, írásvetítők, televízió, 

számítógép, projektor. 

 

103.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tréningterem 

 

103.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

104. Ü

gyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

104.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanuló képes legyen 

ügyfélhelyzetben a helyes, hatékony és együttműködő kommunikációra, saját érdekeit is 

érvényesítve nyertes-nyertes kommunikációs helyzetet tudjon kialakítani. A gyakorlatban 

alkalmazza az írásbeli és telefonos kommunikáció szabályait. Non-verbális 

kommunikációja összhangban legyen közlendőjének tartalmával. Képes legyen 

eredményesen érvelni saját álláspontja mellett. Képes legyen a hallgatóság figyelmét 

megragadó írásbeli prezentáció készítésére és annak szóbeli bemutatására. 

 

104.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, kommunikáció, informatika 

 

104.3. Témakörök 

104.3.1. Szóbeli kommunikációs gyakorlatok 

Non-verbális kommunikáció (testbeszéd) – gyakorlatok. 

Kérdezéstechnika – gyakorlatok. 

Asszertív kommunikáció – gyakorlatok. 

Nyertes-nyertes (együttműködő) kommunikáció – gyakorlatok. 

Értő figyelem –gyakorlatok. 

Beszédtechnikai alapok – gyakorlatok. 

 

104.3.2. Írásbeli kommunikációs gyakorlatok 

Írásbeli formák – gyakorlatok. 

Nyelvhelyességi szabályok az írásbeli kommunikációban - gyakorlatok. 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban – gyakorlatok. 

Elektronikus kommunikáció – gyakorlatok. 

 

104.3.3. Telefonos kommunikációs gyakorlatok 



 

  

Telefonos kommunikációs helyzetek - gyakorlatok. 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban - gyakorlatok. 

Non-verbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban - gyakorlatok. 

Telefonos kommunikáció folyamata - gyakorlatok: 

- híváskezdeményezés a gyakorlatban, 

- bejövő hívások fogadása, 

- beszélgetés hatékony vezetése, 

- lezárás. 

 

104.3.4. Prezentációs gyakorlatok 

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk – gyakorlatok. 

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció – gyakorlatok. 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése. 

Stílus, nyelvezet, fogalmazás – gyakorlatok. 

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat – gyakorlatok. 

Technikai segédeszközök használata a gyakorlatban: tábla, flipchart, mikrofon, 

hangosítás, írásvetítők, magnetofon, CD, televízió, videó, számítógép, projektor, 

kamera. 

 

104.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tréningterem 

 

104.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11808-16 azonosító számú 

Ügyfélszolgálat a gyakorlatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11808-16. azonosító számú Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Ismeri az ügyfélszolgálati tevékenység jellemzőit, formáit, és 

eleget tesz az elvárásoknak 
x   

Felismeri a különböző ügyféltípusokat, a típushoz illeszkedő 

ügyfélkezelési módszereket alkalmaz 
x x 

Alkalmazza az ügyfél-szegmentáció szabályait   x 

Ismeri és alkalmazza a proaktivitást az ügyfélszolgálati 

tevékenység során 
x x 

Betartja az online ügyfélszolgálatra vonatkozó szabályokat   x 

Felismeri a konfliktus kiváltó okait, ismeri és alkalmazza a 

konfliktuskezelés eszközeit, módszereit 
x x 

Betartja a reklamáció és panaszkezelés szabályait, törekszik a 

problémamegoldásra 
x x 

Ismeri és alkalmazza a hatékony probléma-megoldási 

technikákat 
x x 

Elfogadja és alkalmazza az ügyfélszolgálati kultúrát x x 

Betartja az üzleti etikai kódex előírásait x x 

Elfogadja és alkalmazza az általános és munkakörében elvárt 

magatartási normákat 
x x 

Betartja az öltözködési szabályokat, valamint a megjelenésre, 

ápoltságra vonatkozó munkahelyi elvárásokat 
x x 

Alkalmazza a szóbeli kapcsolatfelvétel szabályait, különös 

tekintettel a köszönésre, a megszólításra 
  x 

Ismeri és alkalmazza a kézfogásra, bemutatkozásra, 

kapcsolattartásra, társalgásra vonatkozó szabályokat 
x x 

Ismeri az ügyfélkapcsolatok kezelésének módjait x x 

Ismeri az önfejlesztés technikáit (empátiás kommunikáció, 

benyomások, attitűdök) 
x x 

Fejleszti és értékeli önmagát x x 

Felismeri egyéni problémáit és törekszik megoldásukra  x  

Felismeri a stressz jeleit önmagán és másokon, és az ismert 

módszerekkel kezeli azokat 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Az ügyfélszolgálati tevékenység jellemzői, formái x   

Az ügyféltípusok fajtái és jellemzői x   

Az ügyfél-szegmentáció szabályai x   

Proaktivitás az ügyfélszolgálati tevékenységben x x 

Az online ügyfélszolgálat szabályai x x 

A konfliktushelyzet és kezelésének eszközei, módszerei x x 



 

  

A reklamáció és panaszkezelés szabályai x x 

Problémamegoldási technikák x x 

Az ügyfélszolgálati kultúra jellemzői x x 

Az etikai kódex fogalma, előírásai x x 

Általános magatartási normák x x 

Az öltözködésre, megjelenésre vonatkozó szabályok x x 

A szóbeli kapcsolatfelvétel szabályai, köszönés, megszólítás, 

kézfogás, bemutatkozás, kapcsolattartás, társalgás 
x x 

Magatartásformák az ügyfélkapcsolatban x x 

Ügyfélkapcsolatok kezelése  x 

Az önfejlesztés technikái (empátiás kommunikáció, 

benyomások, attitűdök) 
x x 

Az önfejlesztés, önértékelés módszerei   x 

Az egyéni probléma- és stresszkezelés eszközrendszere   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Ügyfélközpontúság  x x  

Proaktivitás   x 

Problémaérzékeny ügyfélkezelés   x  

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Flexibilis gondolkodás  x  x 

Konfliktusok racionális, konstruktív kezelése   x 

Stressztűrő képesség     x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség    x 

Meggyőzőkészség    x 

Asszertív kommunikáció x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező és értékelő gondolkodás  x   

Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége    x  

A minőség iránti elkötelezettség x  x  

 

105. Ü

gyfélszolgálati ismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

105.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati ismeretek tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati tevékenység jellemzőit, formáit, valamint elsajátítsák a reklamáció- és 

panaszkezelés szabályait. Tanulmányaik befejezésével meg tudják különböztetni az 

ügyféltípusokat, és elsajátítsák az ügyfél szegmentáció szabályait. Megismerjék az 

ügyfélkapcsolatok kezelésének eszközét, és felmérjék annak jelentőségét. Sajátítsák el az 

öltözködésre/megjelenésre vonatkozó szabályokat, az alapvető üzleti etikettet, és tudják 

alkalmazni azokat. 

 

105.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

  

Kommunikáció 

 

105.3. Témakörök 

105.3.1. Ügyfélközpontú szolgáltatás 

A 8 órás ügyfélközpontú szolgáltatás témakör feldolgozása alatt a tanulók ismerjék 

meg az ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzőit, készüljenek fel az 

ügyfélkapcsolatok optimalizálására az üzleti célok elérése érdekében. Továbbá 

készüljenek fel arra, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységükkel az irányítási, 

szervezési és végrehajtási feladatok ellátása során stratégiai tervek megvalósításához 

járulnak hozzá.  

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzői. 

Ügyfélkapcsolat fontossága. 

Ügyfélközpontúság jelentése, szerepe, ügyfélközpontú gondolkodás jellemzői. 

Ügyfélszolgálati tevékenység elemei. 

Optimalizált ügyfélkapcsolatok kritériumai. 

Ügyfélkapcsolati tevékenység kapcsolódási pontjai, összefüggései a vállalati 

stratégiával. 

„Az ügyfél az első” szemlélet előnyei, fontossága, hatása. 

Az ügyfél bizalmának megnyeréséhez vezető út. 

Ügyfélszolgálati munkatárs feladatai. 

Ideális ügyfélszolgálati munkatárs jellemzői. 

Az ügyfélszolgálati munkában elvárt viselkedési normák. 

Proaktív ügyfélszolgálati tevékenység. 

 

105.3.2. Ügyféltipológia 

A 7 órás ügyféltipológia témakör elsajátítása után a tanuló szerezzen kellő jártasságot 

ahhoz, hogy az ügyfeleket - a személyiségtipológia jegyeit figyelembe véve - tipizálni 

tudják. A különböző ügyféltipizálási modellek segítségével rövid időn belül 

felismerjék a tipikus jegyekkel rendelkező ügyfeleket. Készüljenek fel arra, hogy az 

érdekeiket meggyőzően kell képviselniük. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Ügyféltipizálás fontossága, használhatósága. 

Ügyféltipizálás elméletei. 

Ügyféltípusok és személyiségtípusok kapcsolata, összefüggései. 

Ügyféltípusok és azok jellemzői. 

A különböző típusú ügyfelek kezelése – lehetséges megoldások keresése. 

„Nehéz” ügyféltípusok kezelése. 

 

105.3.3. Üzleti etikett 

A 7 óra időtartamban a tanulók nyerjenek betekintést az üzleti etikett/protokoll 

világába, ismerjék meg az alapvető udvariassági formulákat. Sajátítsák el a 

vendéglátás alapvető szabályait, valamint legyen ismeretük az üzleti élet 

illemszabályairól, az üzleti, hivatali, közéleti, viselkedési és öltözködési formákról. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Alapvető udvariassági formák, szabályok. 

Üzleti etikett szabályai. 



 

  

Illemszabályok. 

Írott és íratlan szabályok. 

Üzleti, hivatali, közéleti elvárt viselkedési formák és normák. 

„A vendéglátás” alapvető szabályai. 

Online ügyfélszolgálat szabályai. 

 

105.3.4. Ügyfélkapcsolatok kezelése 

A 7 órás ügyfélkapcsolatok kezelése témakörben a tanulók ismerjék meg az 

ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek(CRM vagy más eszköz)működtetésének üzleti 

előnyeit, az adatgyűjtés, adattárolás, támogató technológiák és a tudás kezelés 

viszonylatában. A tanulók tudják, hogy az ügyfelek megszerzése, megtartása, 

ügyfélkapcsolatok bővítése érdekében milyen erőfeszítéseket kell tenniük. Váljanak 

képessé tanulmányaik során a panaszkezelési szabályok, módszerek, a 

problémamegoldás, valamint a konfliktushelyzetek kiváltó okainak felismerésére és 

konfliktushelyzetek kezelésére. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Új ügyfélszerzés szerepe, fontossága, módszerei. 

Ügyfélmegtartás szerepe, fontossága és módszerei. 

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása. 

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek szerepe, előnyei. 

Adatgyűjtés, adattárolás jelentősége, módszerei. 

Hatékony panaszkezelés szabályai, módszerei, folyamata. 

Problémamegoldás és szakaszai: 

- probléma megértése, okok azonosítása, 

- átfogó célmeghatározás, 

- lehetőségek számbavétele, 

- információgyűjtés, 

- tervezés, 

- kivitelezés, 

- visszacsatolás. 

a problémamegoldás módszerei, 

problémamegoldó gondolkodás, 

problémamegoldás és döntéshozatali képesség kapcsolata. 

Konfliktuskezelés: 

 meghatározása, típusai, 

konfliktusok kialakulásának okai, folyamata, 

konfliktusok fokozatai, 

konfliktuskezelés elméletei, 

konfliktuskezelési stratégiák, technikák: 

versengő, 

kompromisszum kereső, 

alkalmazkodó, 

elkerülő, 

együttműködő; 

konfliktuskezelés lépései, 

konfliktuskezelés kommunikációs eszközei. 

 

105.3.5. Önfejlesztés 



 

  

A 7 óra önfejlesztés témakör célja elsősorban az önismeret. Az önismeret után az 

önfejlesztési „stratégiára” koncentrálva a tanulók találjanak olyan önfejlesztési 

módszereket, melyek önmaguk számára a tanulmányaik befejezését követően is 

alkalmazhatóak és használhatóak lesznek.  

Ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenek el magasabb 

érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön empatikus képességük, valamint ismerjék fel 

az egyéni problémákat és törekedjenek azok megoldására. Legyenek képesek 

felismerni a stressz jeleit és tudják kezelni azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Önismeret fontossága. 

Önfejlesztési módszerek, lehetőségek, az egyes módszerek előnyei. 

Önálló tanulás: 

jelentősége, jellemzői, 

célok, részcélok meghatározása, 

kontrollpontok meghatározásának fontossága. 

Saját haladás nyomon követése. 

 Stresszkezelés: 

a stressz fogalma, 

a stressz okai, 

egyénre gyakorolt hatása, 

stresszkezelési módszerek, 

stresszkezelés és személyiségtípusok összefüggései. 

 „Pozitív pszichológia” hatása. 

 

105.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tréningterem 

 

105.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

106. Ü

gyfélszolgálati gyakorlat tantárgy 67 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

106.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az 

ügyfélszolgálati tevékenység gyakorlati sajátosságait, elsajátítsák a reklamáció- és 

panaszkezelés folyamatát, meg tudják különböztetni az ügyféltípusokat és jártasságot 

szerezzenek az ügyfél szegmentációban. Alkalmazzák az ügyfélkapcsolatok kezelésére 

bevezetett eszközt. Ismerjék az öltözködésre/megjelenésre és alapvető üzleti etikettre 

vonatkozó szabályokat. 

 

106.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

 

106.3. Témakörök 



 

  

106.3.1. Ügyfélszegmentálás 

A 12 órás gyakorlat alatt a tanulók sajátítsák el a szegmentálás technikáját, hiszen a 

siker titka a jó ügyfélszegmentálás. Tanulják meg, hogy az ügyfelek megismerése a 

jobb ügyfélkiszolgálást eredményezi. A gyakorlat célja, hogy meghatározásra 

kerüljenek tipikus ügyfélprofilok, valamint az, hogy segítséget nyújtson a 

megoldásközpontú gondolkodásmódra való áttéréshez. 

Az alábbi témák gyakorlati feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Szolgáltatási szektorok beazonosítása. 

Piackutatás alapjai. 

Szegmentálás céljának, felhasználásának meghatározása. 

Tipikus ügyfélprofilok meghatározása. 

Információforrás meghatározása, vállalati adatbázisok. 

Adatgyűjtés belső és külső forrásokból. 

Vevői elégedettség kialakulásának folyamata. 

Az ügyfelek elégedettségét befolyásoló tényezők. 

VIP ügyfélkör kialakítása. 

 

106.3.2. Ügyfélkapcsolatok kezelése a gyakorlatban 

A 8 órás ügyfélkapcsolatok kezelése gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a CRM vagy 

más eszközrendszer működésének alapvető funkcióit. Ismerjék a panaszkezelési 

technikákat, módszereket, a problémamegoldást, valamint a konfliktushelyzetek 

kiváltó okainak felismerésén túl azok kezelésének technikáit. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Az értékesítések közötti összefüggések. 

Az értékesítési tevékenység és az ügyfélkapcsolati szolgáltatások automatizálása. 

Ügyfélkapcsolatok helyes kezelései. 

Ügyfélnyilvántartó rendszerek. 

Problémamegoldás. 

Konfliktusok kezelése. 

 

106.3.3. Üzleti etikett a gyakorlatban 

A 8 órás üzleti etikett gyakorlata alatt a viselkedéskultúra legfontosabb szabályaival 

ismerkedjenek meg a tanulók. Alkalmazzák a gyakorlatban a társadalmi érintkezés a 

jó modor és az udvariasság szabályait. Tudjanak helyzethez igazodóan köszönni, 

bemutatkozni. Ismerjék az elvárt viselkedésformákat és az alapvető megjelenési és 

öltözködési szabályokat az üzleti életben. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Alapvető udvariassági formák. 

Üzleti etikett és illem. 

Írott és íratlan szabályok. 

 „Vendéglátás” gyakorlata. 

Online ügyfélszolgálat keretei. 

 

106.3.4. Panasz- és reklamációkezelés 

8 órában ismerkedhet meg a tanuló a panasz- és reklamációkezelés gyakorlati 

tudnivalóival. Panaszkezelési folyamat az ügyfél-elégedetlenség írásbeli vagy szóbeli 

megnyilvánulásának tudomásulvételétől a panaszügy lezárásáig tart.A gyakorlat során 



 

  

az  ügyfélpanaszok fogadásával, rögzítésével, feldolgozásával, értékelésével, a panasz 

jogosságának belső vizsgálatával és megállapításaival ismerkedjenek meg a tanulók, 

és legyenek tisztában azzal, hogy ez a tevékenység az ügyfél megtartását célozza. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

A sikeres ügyfélkezeléshez szükséges hozzáállás/attitűd. 

Az ügyfél problémájának megismerése és elfogadása. 

Az ügyfél érdekeinek felismerése. 

Nyertes-nyertes helyzetek megteremtése. 

Asszertivitás az ügyfélkezelés gyakorlatában. 

Panaszkezelés folyamata - gyakorlatok. 

 

106.3.5. Stresszkezelés 

8 órás stresszkezelő képzés során a tanulók megismerik önmaguk reakcióit, vegetatív 

idegrendszerüket stresszhelyzetben. A gyakorlat célja, hogy a stresszt kezelő 

módszereket tudatosan, a helyzetnek megfelelően válasszák meg. A stresszkezelő 

képesség optimalizálása növeli viselkedésünk hatékonyságát a hétköznapi problémák 

és konfliktusok megoldásában, így hosszabb távon nemcsak a stressz kezelését, hanem 

megelőzését is szolgálja. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

A stressz jeleinek felismerése. 

Stresszkezelési módszerek a gyakorlatban. 

Pozitív gondolkodásmód és annak hatása a gyakorlatban. 

 

106.3.6. Önértékelés a gyakorlatban 

A 7 óra önértékelés témakör megismerése során elsősorban az önismerettel kell 

tisztában lenniük a tanulóknak. A gyakorlatban különböző kommunikációs 

szituációkban ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenekel 

magasabb érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön az empatikus képességük, valamint 

ismerjék fel az egyéni problémákat, törekedjenek azok megoldására. Legyenek 

képesek felismerni a stressz jeleit és kezeljék azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Önismeret fontossága. 

Önismereti tesztek, azok kiértékelése. 

A mosoly fajtái, fontossága, és ereje a gyakorlatban. 

Az empátia helye és szerepe az ügyfélszolgálatban. 

 

106.3.7. Önfejlesztés a gyakorlatban 

A 16 órás gyakorlati képzés alatt a tanulók ismerjék meg saját személyiségüket annak 

érdekében, hogy reális énképük kialakításához és elfogadásához, viselkedésük 

kontrollálásához elegendő munícióval rendelkezzenek.  

A gyakorlat segítséget ad a fejlettebb és objektívebb önismeret megszerzésében, a saját 

motivációk és szándékok feltárásában, valamint a másokkal való együttműködés 

készségének gyakorlásában szituációs játékok, strukturált gyakorlatok és ezek 

feldolgozásának segítségével. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

 

Személyiségjegyek, személyiségtípusok. 



 

  

A vágyak és célok közötti különbségek. 

Célok szerepe a munka világában. 

Az önfejlesztés szerepe a piaci környezetben. 

Belső motiváció. 

Önmenedzselés. 

 

106.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tréningterem 

 

106.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11809-16 azonosító számú 

Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11809-16 azonosító számú Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK    

Biztosítja az ügyfélfogadáshoz szükséges zavartalan 

körülményeket 
  x   

Betartja az ügyfélszolgálat – adott szervezetnél – 

kialakított rendjét 
  x   

Alkalmazza a munkavégzést támogató 

kommunikációs, információtechnikai és 

ügyfélszolgálati eszközöket 

x x x 

Munkakörébe tartozó iratokat, leveleket készít 

szövegszerkesztő programmal - utasítások szerint  
x   x 

Kezeli és szakszerűen tárolja a munkatevékenysége 

során keletkező iratokat, dokumentumokat 
  x   

Betartja az adat- és információ-felhasználás 

szabályait 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK    

Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség kialakítása, a 

biztonságos és egészséges munkafeltételek 

megteremtése különös tekintettel a képernyő előtti 

munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeire vonatkozó előírásokra 

  x   

Az ügyféltér rendjének kialakítása, a rend biztosítása   x   

Az ügyfelek irányításának, várakoztatásának feltételei    x   

Az ügyfélforgalom folyamatosságának, 

zavartalanságának biztosítása  
  x   

Kommunikációs, információtechnikai és 

ügyfélszolgálati eszközök működésének alapelvei, 

használatuk 

  x   

A dokumentumok típusai, fajtái x     

A dokumentumszerkesztés követelményei, 

készítésének gyakorlata 
x   x 

Az iratok készítésének tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei 
x   x 

Az ügyfélszolgálat jellemző iratai, készítésének 

gyakorlata 
x   x 

Sablonok, űrlapok, nyomtatványok az 

ügyfélszolgálati tevékenységben 
x   x 

Az iratkezelés szabályozása   x   



 

  

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szervezeti 

formái, alaki és tartalmi követelményei 
  x   

Az irat- és dokumentumkezelés teendői, 

dokumentumai 
  x   

Az irattárolás követelményei, teendői   x   

Az adat- és információkezelés folyamata az 

ügyfélszolgálati munkában: információforrás, 

szerzés,  

-rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás 

  x   

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat 

szabályai az ügyfélszolgálati tevékenységben 
  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Rend és rendszer kialakításának, megtartásának 

készsége 
  x   

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, 

rendelkezések) 
x x   

Irat- és dokumentumkészítés készsége x   x 

Szabályértelmezés és -alkalmazás készsége x x   

Szakmai szoftverek és IKT-eszközök használata x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Megbízhatóság x x x 

Precizitás x   x 

Felelősségtudat   x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Irányíthatóság x x x 

Visszacsatolási készség x   x 

Határozottság   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Logikus (rendszerben történő) gondolkodás   x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x 

 

107. L

evelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

107.1. A tantárgy tanításának célja 

A Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkező különböző iratoknak, az 

üzleti és hivatali élet leveleinek, egyéb dokumentumainak tartalmi, nyelvi és formai 

követelményeit. Ezáltal képesek legyenek az iratok, levelek szakszerű elkészítésére, 

valamint a levelezési szokások és illemszabályok betartására. 

 

107.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy valamennyi témakörének szakmai 

tartalma megegyezik a főszakképesítésben található 12082-16 Gépírás és irodai 



 

  

alkalmazások modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy témaköreinek 

szakmai tartalmával. 

 

107.3. Témakörök 

107.3.1. Ügyfélszolgálati levelezési alapismeretek 

A Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen témakörének szakmai 

tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 12082-16 Gépírás és 

irodai alkalmazások modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy 

Levelezési alapismeretek a titkári munkában megnevezésű témakörének szakmai 

tartalmával. 

 

107.3.2. Ügyiratok az ügyfélszolgálatban 

A Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen témakörének szakmai 

tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 12082-16 Gépírás és 

irodai alkalmazások modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy 

Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában megnevezésű témakörének 

szakmai tartalmával. 

 

107.3.3. Üzleti és hivatali levelek az ügyfélszolgálatban 

A Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen témakörének szakmai 

tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 12082-16 Gépírás és 

irodai alkalmazások modulhoz tartozó Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy 

Levelezés a hivatali és üzleti életben megnevezésű témakörének szakmai 

tartalmával. 

 

107.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

107.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

108. D

okumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban tantárgy 31 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

108.1. A tantárgy tanításának célja 

A Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban elnevezésű tantárgy tanításának 

célja, hogy a tanulók megismerjék az ügyfélszolgálati tevékenységben keletkezett iratok, 

dokumentumok kezelésének, tárolásának szabályait, szervezeti formáit, teendőit. 

Munkájukhoz tudják kiválasztani a szükséges eszközöket és azokat biztonságosan – a 

gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartva – kezelni, működtetni.  További cél, hogy 

a tanulók legyenek képesek az ügyfélszolgálati irodában/helyiségben a munkaterületükön 

kialakítani a munkájukhoz szükséges rendet, megszervezni az ügyfélszolgálat teendőit. 

Legyenek tisztában a munkakörükben keletkezett adatok, információk védelmének 

fontosságával, a tudomásukra jutott adatok kezelésével kapcsolatosan a szabályok, 

előírások szerint és felelősen járjanak el 

 



 

  

108.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv, informatika 

 

108.3. Témakörök 

108.3.1. Ügyfélszolgálati dokumentumok kezelése 

A Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen témakörének 

szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 12085-16 Titkári 

ügyintézés modulhoz tartozó Titkári ügyintézés tantárgy Információs folyamatok az 

irodában megnevezésű témakörének szakmai tartalmával. 

 

108.3.2. Adatkezelési ismeretek az ügyfélszolgálatban 

A Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban tantárgy ezen témakörének 

szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében megegyezik a 12085-16 Titkári 

ügyintézés modulhoz tartozó Titkári ügyintézés tantárgy Adat- és információvédelem az 

irodában megnevezésű témakörének szakmai tartalmával. 

 

108.3.3. IKT-eszközök az ügyfélszolgálatban 

Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség típusai, fajtái, kialakításának ergonómiai 

követelményei. 

Az ügyfélszolgálati iroda működésének környezetvédelmi szempontjai. 

Az ügyféltér rendjének kialakítása, a rend biztosítása. 

Az ügyfelek irányításának, várakoztatásának feltételei. 

Az ügyfélforgalom folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása. 

Kommunikációs, információtechnikai és ügyfélszolgálati eszközök fajtái, működésük 

alapelvei, használatuk gyakorlata. 

 

108.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda, számítógépterem 

 

108.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

109. K

omplex ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

109.1. A tantárgy tanításának célja 

A Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat elnevezésű tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló 

az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában – az ismereteket szintetizálva 

és új összefüggésekbe helyezve – komplex írásbeli feladat megoldására legyen képes olyan 

dokumentumok készítésével, amelyek az ügyfélszolgálati tevékenysége során keletkeznek. 

 

109.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv, kommunikáció, gépírás és levelezés, informatika 

 

109.3. Témakörök 

109.3.1. Ügyfélszolgálati dokumentumok készítésének komplex gyakorlata 



 

  

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentációkészítésének elemei. 

 

109.3.2. Iratok, levelek készítésének komplex gyakorlata 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentáció és körlevélkészítés, továbbá különböző tartalmú 

és funkciójú iratok, üzleti és hivatali levelek elemei, követelményei. 

 

109.3.3. Táblázatok, adatbázisok készítésének komplex gyakorlata 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentáció és körlevélkészítés, továbbá különböző tartalmú 

és funkciójú iratok, üzleti és hivatali levelek, valamint táblázatok, adatbázisok 

létrehozásának, szerkesztésének elemei, követelményei. 

 

109.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

109.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10066-16 azonosító számú 

Gazdálkodási alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10066-16 azonosító számú Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Ismeri a gazdasági környezet, az üzleti élet gazdálkodási 

szabályait, szokásait 
x   

Összefüggésében látja a modern piacgazdasági 

folyamatokat 
x   

Ismeri a piaci viszonyok, a versenyszféra, a munkavállalói 

és vállalkozói életpályák lehetőségeit 
x   

Helyesen azonosítja és használja a gazdasági, pénzügyi, 

vállalkozási szakmai fogalmakat 
x   

Számszerűsíteni tudja a gazdasági szövegekben 

megfogalmazott információkat 
x   

Statisztikai táblák, grafikus ábrák tartalmára állításokat 

fogalmaz meg, következtetéseket von le 
x   

Dokumentumokat készít a szervezet gazdasági 

tevékenységéhez és gazdálkodásához kapcsolódóan 
x   

Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. 

pénzátvétel, -kifizetés) 
x   

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a 

nyilvántartások alapján 
x   

Bizalmas és szigorú számadású nyomtatványokat kezel x   

Ellátja a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat x   

Belső szervezeti nyilvántartáshoz, kimutatáshoz, 

ellenőrzéshez dokumentumokat készít 
x   

Közreműködik a szervezet adózással kapcsolatos 

feladatainak ellátásában 
x   

Dokumentációs feladatokat lát el a leltárral kapcsolatosan x   

Értelmezi a mérleget és az eredmény-kimutatást x   

Ismeri és betartja a gazdálkodással kapcsolatos alapvető 

jogi normákat 
x x 

Részt vesz pályázatok előkészítésében x   

Ismeri és betartja a munkavégzésre, a közigazgatási 

eljárásra vonatkozó jogi előírásokat 
  x 

Ismeri a munkavégzés személyi feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 
  x 

Közreműködik a vállalkozás megalakulásával, szervezeti 

változásaival, megszűnésével kapcsolatos adminisztratív 

feladatok ellátásában 

x   

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése 

érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat 
  x 



 

  

Követi a szakterület rendelkezéseinek, törvényi hátterének 

magyar és Európai Uniós változásait 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, 

hasznosság, szűkösség, termelési tényezők, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat) 

x   

A gazdasági élet szereplői és kapcsolatai, az állam 

feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és 

kiadásai 

x   

Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, kiadás, ráfordítás, 

bevétel, fedezeti összeg, eredmény) 
x   

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika x   

A pénz fogalma és funkciói; a pénzforgalom fajtái, 

bizonylatai 
x   

Pénzügyi szolgáltatások, passzív és aktív bankügyletek x   

Fizetési megbízások lebonyolítása, fizetési módok x   

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó 

szervezeteknél (házipénztár) 
x   

Szigorú számadású bizonylatok (pénztárbizonylat, számla) x   

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi 

pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma) 
x   

Értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, 

közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok) 
x   

Az államháztartás rendszere x   

Adózási alapfogalmak; személyi jövedelemadó 

(összevontan adózó jövedelmek), általános forgalmi adó, 

helyi adók fajtái 

x   

A nemzetgazdaság szereplői, ágazati szerkezete x   

A vállalkozások és a vállalkozások gazdasági 

tevékenységével kapcsolatos alapfogalmak  
x   

A vállalkozási folyamat és elemei; vállalkozási formák és 

jellemzőik; a sikeres vállalkozás kritériumai; a 

vállalkozások finanszírozása 

x   

A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési 

kötelezettség 
x   

A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg fogalma. A 

vállalkozás eredményének megállapítása, 

eredménykimutatás 

x   

A vállalkozások kötelezettségei: adófizetési, beszámolási, 

adatszolgáltatási 
x   

A vállalkozások működését érintő hazai és európai uniós 

fontosabb fogyasztóvédelmi előírások 
x   

Statisztikai alapfogalmak x   

A háztartások gazdálkodása (bevételei, kiadásai, 

megtakarításai) 
x   

A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia fogalma; a 

jogszabályok érvényessége, hatálya; jogágak; jogforrások, 

jogképesség, cselekvőképesség fogalma 

  x 



 

  

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok 

és kötelességek 
  x 

A magyar közjogi rendszer; önkormányzati rendszer   x 

A közigazgatási eljárás   x 

A polgári jog és társasági jog fogalma, alapvető jellemzői   x 

A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése 

és a követelések elévülésének feltételei; a szerződésszegés 

esetei, jogkövetkezményei; alaki és formai követelményei 

  x 

Alapvető munkajogi szabályok; a munkavégzés 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények 
  x 

A jogérvényesítés lehetőségei    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Jogforrások kezelése (hagyományos és digitális 

adathordozó alkalmazásával) 
  x 

Jogszabályok értelmezése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Gazdasági és jogi dokumentumok értelmezése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat x x 

Megbízhatóság x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Visszacsatolási készség x x 

Közérthetőség x x 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Logikus gondolkodás x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   

Áttekintő képesség x x 

 

110. G

azdasági és vállalkozási ismeretek tantárgy 170 óra/206 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A +óra a 2/14. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy elmélyítését, gyakorlását 

szolgálja.  

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

110.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gazdasági és vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a 

tanulók elsajátítsák a gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési 

mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek 

tisztában a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajtáival, ismerjék a magyar bankrendszer 

felépítését. A vállalkozási témakörök oktatásának célja, hogy segítsék elő a tanulók 

gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljanak hozzá a 

piacgazdaság működésének megértéséhez, tegyék képessé a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen 

magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a 

gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók 

gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. 



 

  

 

110.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv, levelezési alapismeretek, gazdasági földrajz 

 

110.3. Témakörök 

110.3.1. A gazdaság alapelemei, szereplői 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma. 

A javak fogalma, csoportosítása. 

Termelési tényezők. 

A gazdasági élet szereplői, kapcsolataik; gazdasági körforgás. 

A háztartások gazdálkodása (bevételek, kiadások, költségvetés). 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemzői. 

Gazdálkodás és gazdaságosság (bevétel, ráfordítás, fedezeti összeg, nyereség). 

A külföld gazdasági szerepe (export, import). 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete. 

 

110.3.2. A piac 

A piac fogalma, elemei és működése. 

A kereslet és a kínálat fogalma, törvénye, jellemzői. 

A piacfajták értelmezése. 

 

110.3.3. Az állam gazdasági szerepvállalása; gazdaságpolitika 

Az állam szerepe a piacgazdaságban (funkciói, feladatai). 

A gazdaságpolitika fogalma, célja, területei. 

A gazdaság működésének jogi keretei; versenyszabályozás, fogyasztóvédelem. 

Az államháztartás fogalma, jelentősége. 

Az állami költségvetés (bevételek, kiadások, egyenleg). 

Helyi önkormányzatok. 

Elkülönített állami pénzalapok. 

 

110.3.4. Adózási ismeretek 

Adók és támogatások gazdasági szerepe. 

Az adó fogalma, csoportosítása, a főbb adónemek bemutatása. 

Általános forgalmi adó (ÁFA). 

Személyi jövedelemadó (SZJA). 

Járulékok elszámolása, nyilvántartása. 

Helyi adók. 

A vállalkozások adófizetési kötelezettsége. 

 

110.3.5. A pénz fogalma, funkciói; pénzforgalom 

A pénz fogalma, kialakulása, funkciói. 

A pénz megjelenési formái. 

A pénzforgalom fogalma, irányai. 

Fizetési módok a pénzforgalomban. 

A készpénzfizetés módjai, bizonylatai. 

A bankszámla típusai; a bankszámlanyitás folyamata. 

Elektronikus és pénzhelyettesítő fizetés (átutalás, beszedés, bankkártya, hitelkártya). 

A gazdálkodó szervezetek pénzkezelési feladatai; a házipénztár. 

 

110.3.6. A magyar bankrendszer 



 

  

A magyar bankrendszer felépítése, sajátosságai. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) funkciói, feladatai. 

A pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai. 

Pénzügyi szolgáltatások; passzív és aktív bankügyletek. 

Nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma). 

Az értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, váltó, állampapírok). 

 

110.3.7. Vállalkozási alapfogalmak; vállalkozási formák 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemző. 

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai. 

Vállalkozási formák (egyéni vállalkozás, bt., kft., rt.). 

A vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozások. 

A sikeres vállalkozás kritériumai. 

 

110.3.8. Vállalkozások működtetése; bizonylatok 

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. 

A vállalkozás vagyona (az eszközök és források részletes bemutatása). 

Az egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma, összeállítása; mérlegadatok 

értelmezése. 

A leltár fogalma, jelentősége; a mérleg és a leltár kapcsolata. 

A vállalkozás eredményének megállapítása; eredménykategóriák. 

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete. 

Az eredménykimutatás és a mérleg kapcsolata. 

A statisztika szerepe a vállalkozás életében; elemzési módszerek, mutatószámok. 

A bizonylat fogalma, szerepe, csoportosítása. 

A bizonylatok tartalmi és formai követelményei, felépítése. 

A bizonylatok kezelése, megőrzése. 

A bizonylatok kitöltésének szabályai; a hibás bizonylatok korrekciója. 

 

110.3.9. Vállalkozások finanszírozása; pályázatok; dokumentációk 

A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei. 

A saját és az idegen tőke jellegű finanszírozás módjai. 

A fizetőképesség mutatószámai. 

A pályázatok jellemzői, szerepe; a közbeszerzés alapfogalmai. 

A vállalkozások által használt bizonylatok kitöltése. 

Éves beszámoló készítése (egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás). 

 

110.3.10. A marketing szerepe a vállalkozások életében 

A marketing fogalma, jellemzői, szerepe. 

A marketing-mix elemei (termék, ár, elosztás, értékesítés). 

A marketingkommunikáció szerepe, elemei (reklám, PR, SP, személyes eladás). 

A piackutatás szerepe, folyamata, módszerei. 

 

110.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

110.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

  

Jogi ismeretek tantárgy       83 óra/83  óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

110.6. A tantárgy tanításának célja 

A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók legyenek tisztában 

azokkal az alapfogalmakkal, amelyekkel a mindennapi életben és a későbbi munkavállalás 

során találkoznak. Ismerjék a jogalkotás alapjait, az Alaptörvény rendelkezéseit, az 

állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi jogi alapnormákat, a tulajdonjog, a 

polgári, a kötelmi és a gazdasági jog alapjait, a közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi 

szabályozást. Legyenek tisztában a munkaviszonyba lépésük esetén szükséges munkajogi 

szabályokkal, valamint a szerződésben foglalt jogokkal, kötelezettségekkel. Ismerjék meg 

és alkalmazzák biztonsággal a jogszabályi nyelvezetet. 

 

110.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

 

110.8. Témakörök 

110.8.1. Általános ismeretek a jogról 

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma. 

A jogszabályok érvényessége, hatálya. 

A tulajdonjog, gazdasági jog alapvető jellemzői. 

Jogágak; jogforrások. 

 

110.8.2. Alkotmányjogi ismeretek 

Az alkotmány fogalma, típusai, szabályozási tárgykörei. 

Az alkotmányos állam alapvető követelményei, a jogállamiság és a jogegyenlőség 

elve. 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek. 

 

110.8.3. A magyar közjogi és önkormányzati rendszer; az eljáró állam 

A magyar közjogi rendszer. 

A magyar önkormányzati rendszer felépítése. 

Közigazgatási eljárás. 

Közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírások. 

 

110.8.4. A polgári jog tárgya és tartalma 

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői. 

Polgári jogi jogviszony (alany, tárgy, tartalom). 

A polgári jog alapelvei, rendszere. 

A jogképesség fogalma, tartalma, megszűnése. 

A jogi személy fogalma, meghatározása. 

Az ember jogképességének szabályozása. 

Cselekvőképesség fogalma; a korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség 

szabályai. 

 

110.8.5. Szerződésfajták, szerződéskötés 

A szerződés fogalma, fajtái, alapelvei. 

A szerződés érvényességének feltételei. 



 

  

A szerződés hatályossága. 

A szerződéskötés szabályai. 

Szerződés fajtái (adásvételi, bérleti, megbízási, hitel, lízing stb.). 

Szerződés megszűnése és a követelések elévülésének feltételei. 

Előszerződés tartalma és jelentősége. 

Szerződések alaki és formai követelményei. 

 

110.8.6. Polgári jogi felelősség szerződésszegésért 

Kötelmi jog fogalma, jellemzői. 

Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei. 

Szerződéses károkozás. 

Szerződésen kívüli károkozás. 

Kártérítés fajtái, általános szabályai. 

 

110.8.7. Munka törvénykönyve 

A törvény célja és hatálya. 

Munkaviszonnyal kapcsolatos fejezetek. 

Legfontosabb rendelkezések elemzése (általános magatartási követelmények, a 

személyhez fűződő jogok védelme, az egyenlő bánásmód követelménye). 

 

110.8.8. Munkaviszony létesítésének és megszűnésének feltételei, szabályai 

Alapvető munkajogi szabályok. 

A munkaviszony létesítésének szabályai. 

A munkaszerződés tartalma, teljesítése. 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentációk fajtái. 

A munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények. 

 

110.8.9. Érdekképviselet, érdekérvényesítés a munkajogban 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés jellemzői. 

Jogérvényesítés lehetőségei. 

Kollektív szerződés. 

Érdekképviseleti szervezetek. 

 

110.8.10. Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Alapfogalmak:  

- tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira 

vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek 

folyamatos megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és 

megoldásának a képessége, 

- fogyasztó, 

- vállalkozás, 

- termék és szolgáltatás, 

- eladási ár és egységár. 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése). 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma). 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje). 



 

  

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai). 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai). 

Piacfelügyeleti alapfogalmak: biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyve vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás; 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások. 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók (kellékszavatosság, jótállás). 

Vonatkozó hatályos jogszabályok (l. fogyasztóvédelem, piacfelügyelet, kereskedelem 

stb. 

 

110.9. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

110.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és tartozékait, 

gondoskodik működőképes állapotukról 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás magas 

szintű technikájával 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot átír x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról 

másol 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy 

idegen nyelven 
x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően 
x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, 

kimutatást, diagramot készít, számításokat végez  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist hoz 

létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti 

tevékenység bemutatásához 
  x 

Levelezést folytat külső partnerekkel, munkatársakkal 

hagyományosan és elektronikusan 
x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: 

keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és 

helyesírási szabályai 
x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 



 

  

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági 

szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat 

szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, 

rendelkezések; biztonságos internethasználat) 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 

 

111. G

épírás és levelezési gyakorlat. tantárgy 340 óra/345 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

111.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanuló ismerje meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képes legyen a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. Legyenek 



 

  

képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos és 

elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival. 

 

111.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások modul 

11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban modul 

 

111.3. Témakörök 

111.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai  

Az írógépek és a gépírás története. 

Írásversenyek története; versenyeredmények. 

A szabályos gépírás bemutatása. 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei. 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek. 

Elvárások a gépírás elsajátítása során. 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése. 

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése. 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése. 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei. 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet. 

Ujjrend fogalma, kialakítása. 

Az alaptartás fogalma, funkciója. 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok. 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása. 

Folyamatos másolás sortartással. 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

111.3.2. Billentyűkezelés 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben. 

Nagybetűk írása; váltóhasználat. 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója. 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai. 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai. 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, 

mondatgyakorlatok. 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája. 

 

111.3.3. Az írástechnika megerősítése 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok, 

- gyakori betűkapcsolatok, 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.), 

- betűkettőzések, 



 

  

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok, 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok. 

Helyesírási gyakorlatok. 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata). 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása. 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása. 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum. 

 

111.3.4. Sebességfokozás 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása. 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások. 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok. 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai. 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai. 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok. 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása. 

Az időtényező szerepe a gépírásban. 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével. 

Írás folyamatos diktálás után. 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok. 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése. 

 

111.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- különböző nehézségű szövegek, 

- különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek, 

- időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc), 

- írásbiztonság erősítése, 

- mozdulat- és szógyakorlatok. 

Szöveghosszúság növelése. 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok. 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása. 

 

111.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok. 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc). 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása. 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása. 

Korrektúrázás gyakorlata. 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel. 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése. 

 

111.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása. 



 

  

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei. 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával). 

A hivatali stílus alkalmazása. 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai. 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése. 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai. 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei. 

 

111.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások). 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.). 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői. 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében. 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, 

elérhetőségek stb. írásmódja). 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői. 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb. 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői. 

Iratok készítésének gyakorlatai. 

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok. 

 

111.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői. 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem. 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem. 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban. 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, 

szakmai önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához 

(munkavégzés, munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, 

pihenőidő stb.) kapcsolódó iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői. 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai, ezek nyelvi, tartalmi és formai 

jellemzői. 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai. 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből. 

 

111.3.10. Komplex levélgyakorlatok 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – 

alkalmazva a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  



 

  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- gyorsírási sztenogramból, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése. 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése. 

Körlevélkészítés. 

 

111.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Kizárólag számítógépterem 

 

111.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

112. I

rodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 134 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

112.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási 

teendőkre és veszélyeire is. 

 

112.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépírás és levelezés, informatika, titkári ügyintézés 

 

112.3. Témakörök 

112.3.1. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenységnek, feladatainak megfelelően. 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, 

megnyitása, bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan. 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan. 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 



 

  

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

112.3.2. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, 

termékjellemzők, szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

112.3.3. Táblázatok készítése a titkári munkában 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, DARAB2, 

DARABTELI, DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

- A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredménykimutatás stb. készítése. 



 

  

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

112.3.4. Adatbázisok készítése a titkári munkában 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

112.3.5. A prezentáció mint kommunikációs technika 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában. 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás). 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.). 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai. 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban. 

 

112.3.6. A weblapkészítés alapjai 

Honlap-készítési alapfogalmak. 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok. 

Bekezdések, felsorolások. 

Táblázatok. 

Képek használata. 

Hivatkozások. 

Weblapkészítés gyakorlata. 

 

112.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

112.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

12083-16 azonosító számú 

Gyorsírás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12083-16 azonosító számú Gyorsírás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

G
y
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rs

ír
ás
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at
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FELADATOK  

Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek 

személyesen, telefonon hagyott üzeneteit 
x 

Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott 

fontosabb információkat 
x 

Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit x 

Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos 

információkat 
x 

Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek) 
x 

Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott 

technikai eszközöket 
x 

Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, 

adategyeztetést végez  
x 

Begyűjti és nyilvántartja az eseményen való részvétellel, 

adatjegyzéssel kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi eszközöket, 

melyekről jegyzéket készít és gondoskodik ezek 

visszaszolgáltatásáról 

x 

Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről x 

A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, 

nyelvhelyességi szempontból javítja 
x 

Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót 

készít 
x 

A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti x 

Ügyiratot, levelet készít sztenogramból x 

Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok 

rögzítésével kapcsolatosan az adatvédelmi szabályok betartásával 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A gyorsírás jelei és jelölési módjai x 

A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai x 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai x 

Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai 

eszközök) 
x 

A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai x 

A gyorsírással készített dokumentumok fajtái (emlékeztető, 

feljegyzés, jegyzőkönyv) 
x 

A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének 

követelményei 
x 

Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  



 

  

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag/perc) x 

Áttételkészítés, kivonatolás x 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat x 

Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés/perc) x 

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Kézügyesség x 

Precizitás x 

Kitartás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Közérthetőség x 

Tömör fogalmazás x 

Visszacsatolási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kontroll (ellenőrzés) x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x 

 

113. G

yorsírás gyakorlata tantárgy 392 óra/371 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A +órák 5/13. és a 2/14. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy elmélyítésére, 

gyakorlására szolgál. 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

113.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gyorsírás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló elsajátítsa a gyorsírást,  

mint speciális írástevékenységet, melynek jellemzője egy sajátos jelkészlet és hangjelölési 

eljárás, valamint az ezek alapján előállított és alkalmazott rövidítések, illetve rövidítési 

módok. A tanuló ennek birtokában képes lesz rövid és min. 100 szótag/perc sebességgel 

elhangzó közlések, információk, diktátumok stb. gyorsírással történő jegyzésére és ezek 

közérthető formában történő áttételére – alkalmazva a tízujjas vakírás technikáját –, 

továbbá az így előállított dokumentumok, iratok, levelek megszerkesztésére. 

 

113.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, informatika 

 

113.3. Témakörök 

113.3.1. A gyorsírás alapelemei 

Az egységes magyar gyorsírás hasznossága, alapvető jellemzői. 

A gyorsírási tevékenység mibenléte: jelek, jelölési módok, rövidítések, rövidítési 

eljárások. 

A gyorsírás és a nyelv kapcsolata. 

A gyorsírás és a helyesírás. 

A gyorsírás és a beszéd kapcsolata. 

A gyorsírás alapvető fogalmai (gyorsírás, sztenogram, áttétel, jel, jelölés, rövidítés 

stb.). 

Nyelvtani (hangtani), nyelvhasználati ismeretek a gyorsíráshoz (magas, mély 

magánhangzók, hosszú, rövid mássalhangzók, hangrend stb.). 



 

  

Szükséges felszerelések, elvárások. 

Vonalgyakorlatok; a gyorsírás jelelemei. 

Írástechnikai gyakorlatok. 

 

113.3.2. Jelöléstani alapok 

Hangjelölések: mássalhangzójelek; az a, e jele és jelölése; az á, é hang jele és jelölése 

szó belsejében. 

Szavak írása: egy és több szótagú szavak, vegyes hangrendű szavak, igekötős igék, 

összetett szavak írása. 

Magánhangzó-torlódás (pl. ea, eá, áa, aá). 

Mássalhangzó-torlódás fogalma és jelölési esetei: kiejtés szerinti írás (egyszerűsítés), 

különjelek, kihagyás, süllyesztés, betű-összeolvasztás, öblösítés. 

A viszonylagos sor fogalma, írás a viszonylagos soron. 

További fogalmak: közel- és távolírás, vékony-vastag jelek, jelelemek, 

hangrendszakadás, interpunkciós jelölés, utóvastagítás, kétszer vastagítás, szókép, 

átírás, áttétel, szabatosság, fonetikus olvasás stb. 

 

113.3.3. Rövidítéstani alapok 

Rövidítés fogalma; rövidítési eljárások. 

Rövidítések alkotása: egyszerű, kezdőhang, elhagyás stb. 

Toldalékrövidítések. 

Rövidítések alkalmazása a sztenogramban. 

Írás diktálás után, diktálási sebesség: min. 50-60 szótag/perc. 

Kézi áttétel készítése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Sztenogram- és írásellenőrzési technikák, javítási eljárások. 

 

113.3.4. A magánhangzók jelképes jelölése 

Magánhangzók jelképes jelölése: alaki és helyzeti jelmódosítással: 

- nagyítás (felfelé, lefelé, háromsoros), 

- az á, é jelölése szókép elején, végén: nagyítás, hangzóvonalas jelölés; 

rövidítések, toldalékrövidítések, különjeles toldalékrövidítések, 

- az i-í jele, jelölése a szó elején, belsejében és végén, 

- háromsoros nagyítás, 

- az ö-ő és az o-ó magánhangzó jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében, 

- rövidítések, toldalékrövidítések az i hanggal kapcsolatosan, 

- az ü-ű és az u-ú hang jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében, 

- i, ö, o, ü, u hangokat tartalmazó rövidítések, toldalékrövidítések, 

- magánhangzó-torlódások jelölése a szókép elején, belsejében, végén: 

hangzóvonal, betűjel, utóvastagítás, kétszeres vastagítás, némajel. 

A kettőshangzó fogalma. 

Az ei, ai kettőshangzó jele és jelölése. 

Helyettesítés (ej-aj, ely-aly szótagokban). 

Rövidítések az ei, ai kettőshangzó köréből. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 60-70 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

113.3.5. Kettőshangzós jelölések 



 

  

Kettőshangzós jelek és jelölések. 

Az e és az a kezdetű kettőshangzók:  

- az eö, ao, eü, au kettőshangzók és jelölésük, 

- az e, a kezdetű vegyes hangrendű jelölés - hajlított jelek: eo, aö;,eu, aü, 

- az ee, aa, eé, aá kettőshangzók és jelölésük, 

- az ea, ae; eá, aé kettőshangzók és jelölésük. 

Az é, á kezdetű kettőshangzók és jelölésük: ée, áa, éé, áá, éá, áé. 

Az ö és az o kezdetű kettőshangzók és jelölésük. 

Az ü és az u kezdetű kettőshangzók és jelölésük. 

Az i kezdetű kettőshangzók és jelölésük. 

Átmetszés, föléírás. 

Rövidítések a kettőshangzók köréből. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 70-80 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok, különös tekintettel a kettőshangzó fonetikus 

olvasására. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

113.3.6. Rövidítésalkotás 

A jegyzetelést könnyítő, írássebességet növelő rövidítési eljárások és rövidítések 

alkotása: 

- összetett szavak, igekötős igék írása, 

- egybeírás, emlékeztető jelölés (aláhúzás), 

- szókapcsolatok rövidítése, 

- toldalékrövidítések, 

- névutók, névmások rövidítései, 

- gyakori idegen szavak rövidítései, 

- rövidítésbokrok, 

- jelölések alapján, 

- grafikai hasonlóság alapján, 

- szövegtartalom alapján, 

- hármashangzós rövidítések, 

- nyelvtani kapcsolatokon alapuló rövidítések, 

- értelmi kapcsolatokon (szövegösszefüggésen) alapuló rövidítések, 

- önálló rövidítésalkotás. 

 

113.3.7. Írássebesség fokozása 

A jelöléstani ismeretek összefoglalása, ismétlése. 

Rövidítések alkalmazási készségének fejlesztése. 

Mondatgyakorlatok a rövidítések rögzítésére. 

Szöveggyakorlatok. 

Az írástechnika tökéletesítése. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 80-90 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

113.3.8. Az irodai gyorsírás gyakorlata 

A jegyzetelés technikájának finomítása. 

Számok, tulajdonnevek, kifejezések írása, rövidítései. 



 

  

Iratokban, levelekben használt adatok, kifejezések, panelmondatok rövidítései. 

Szövegfeldolgozások. 

Tartalmi rövidítéscsoportok elsajátítása, pl. munka, közigazgatás, kereskedelem, üzleti 

élet, gazdaság, mezőgazdaság, ipari tevékenység, oktatás, egészségügy, Európai Unió, 

világgazdaság, pénzügy, adózás, szociális ügyek, környezetvédelem, utazás stb. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 90-100 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

113.3.9. A jegyzetelés alapgyakorlatai 

A titkári munkakör tartalmához kapcsolódó – jegyzetelést igénylő – feladatok. 

A jegyzetelés technikája. 

Jegyzetelési gyakorlatok: információk, adatok, üzenetek, telefonüzenetek feljegyzése, 

emlékeztetők készítése, egyszerű és belső, szervezeti iratok, levelek adatainak, 

tartalmának jegyzése, összefoglaló, feljegyzés készítése. 

Felkészülés eseményen elhangzottak jegyzetelésére: adatok, események, nevek, 

helyszínek, időpontok, programok stb. előzetes egyeztetése. 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai. 

Nyelvhelyességi gyakorlatok. 

A jegyzett szöveg stilizálása. 

Kivonatolási alapgyakorlatok: címadás, lényegkiemelés, fésülés, rövidítés stb.. 

Gépi áttétel készítése a gyorsírással készült jegyzetelésről, kivonatolt szövegekről. 

 

113.3.10. Dokumentumkészítés gyorsírással 

A titkári, irodai munka tartalmával összefüggő dokumentumok komplex elkészítése: 

- jegyzés gyorsírással, 

- áttételkészítés, 

- stilizálás, 

- kivonatolás, 

- dokumentumszerkesztés. 

Beszédrögzítést támogató technikák. 

Hangrögzítő eszközök kezelése. 

Hangrögzítő készülékkel támogatott jegyzetelés és áttétel készítése. 

 

113.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Sztenogram írásához vonalazott táblával felszerelt speciális tanterem. 

 

113.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 
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A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK  

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a 

nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait 
x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat 
x 

Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja 

a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó különbségek x 

Üzleti nyelvi kultúra x 



 

  

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, 

információs szupersztráda 
x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, ügyfelek, 

vendégek stb.) 
x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali életben x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

114. K

ommunikáció a titkári munkában tantárgy 170 óra/170 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

114.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes 



 

  

az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában, a szituációnak megfelelően legyen képes 

alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb viselkedési 

szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi környezethez, aktívan 

vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló 

konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

114.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv, etikett, protokoll 

 

114.3. Témakörök 

114.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 

A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága. 

A kultúra és a nyelv összefüggései. 

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata. 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás. 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára. 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású 

szavak tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen 

visszautalás, elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek 

(sorszám-tőszám, igekötők, idegen szavak, divatszavak). 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott 

fokozás, toldalék, névutóhasználat. 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák. 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata. 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, 

hadarás, dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés 

közben, rágózás beszéd közben; lámpaláz leküzdése. 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás 

- kis- és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás 

szabályai - írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, 

keltezés, címzés. 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; 

szótárak, helyesírás-ellenőrző használata. 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái. 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd. 

A társalgási és a hivatalos stílus.  

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, 

internet, e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása. 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése. 

 



 

  

114.3.2. Üzleti kommunikáció 

Az üzleti kommunikáció fogalma, formái: 

- tömegkommunikáció (pl. reklám), 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató), 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás). 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben. 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra. 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra. 

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező. 

Az üzleti kommunikáció csatornái. 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei. 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása. 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői. 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata. 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei. 

Szervezetek közötti kommunikáció. 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben. 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben. 

 

114.3.3. Protokoll az irodában 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll. 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei. 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás. 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja. 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben. 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció. 

Titkári kapcsolatok protokollja. 

 

114.3.4. Digitális kommunikáció a titkári munkában 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei. 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések. 

Az internethasználat biztonsági elemei. 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony internethasználat 

szabályai. 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük. 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda. 

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú. 

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával. 

A webkeresők használata. 

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása. 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása. 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban. 

E-ügyintézés fogalma, feltételei. 

E-közigazgatás szintjei:   



 

  

- információközlés (pl. online információközlés), 

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése), 

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu), 

- interakció (pl. elektronikus számlázás). 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklám-fajták. 

 

114.3.5. Nemzetközi protokoll 

Nemzetközi üzleti színterek, események. 

Nemzetközi kulturális különbségek. 

Kulturális szokások. 

Interkulturális érzékenység. 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása. 

Nemzetközi delegáció fogadása. 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél. 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken. 

Protokoll a diplomáciában. 

Nemzetközi üzleti etika. 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban. 

 

114.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői. 

Szervezeti formák. 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről. 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei. 

A munkahelyi kommunikáció síkjai. 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, -felfogás, -megfelelés). 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, 

partnerek, hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei. 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok. 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba. 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során. 

 

114.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, 

tulajdon, birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.). 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek 

közötti). 

A konfliktusszintek jellemzői. 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó). 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok). 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk. 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai. 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása, 



 

  

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus. 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében. 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei. 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei. 

 

114.3.8. Tárgyalástechnika 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái. 

A tárgyalások típusai. 

A tárgyalás előfeltételei. 

A tárgyalás személyi feltételei. 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői. 

A tárgyalás folyamata; előkészületei. 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus. 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika. 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán. 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán. 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség 

(leleplezés) és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret.  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek. 

A tárgyalás lezárása, utógondozása. 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői. 

Tárgyalási protokoll. 

 

114.3.9. Marketingkommunikáció 

A marketingkommunikáció fogalma, területei. 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök). 

A promóció fogalma, céljai, eszközei. 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei. 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban. 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek. 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók. 

A vásárló könyve kommunikációs hatása. 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban. 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái. 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk 

stb.). 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban. 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában. 

 

114.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda 

 

114.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10072-16 azonosító számú 

Rendezvény- és programszervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10072-16 azonosító számú Rendezvény- és programszervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Szervezeten belüli rendezvényeket szervez (ünnepség, tárgyalás, 

értekezlet, workshop) 
x x 

Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, 

tanulmányút) 
x x 

Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét x x 

Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához   x 

Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról   x 

Elkészíti a rendezvényre, programra szóló meghívót és 

gondoskodik az elküldéséről 
  x 

A helyszín és a tárgyi feltételek kijelölésekor, előkészítésekor 

munkavédelmi szakemberrel, képviselővel együttműködve 

gondoskodik a munka- és balesetvédelmi előírások, követelmények 

betartásáról, betartatásáról 

x x 

Gondoskodik a vendéglátás megszervezéséről, egyéb szolgáltatások 

megrendeléséről 
  x 

Kezeli a protokoll-adatbázist   x 

Megszervezi a reklámajándékozást x x 

Biztosítja és kezeli a reprezentációs kellékeket a vendégek 

fogadásához 
x x 

Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos 

dokumentumokat 
  x 

Koordinálja a rendezvény utómunkálatait x x 

Előkészíti vezetője szakmai programjait x x 

Előkészíti vezetője hivatalos útjait.   x 

Költségkalkulációt készít programokhoz   x 

Rendezvények, programok szervezésekor dokumentumokat készít   x 

Kapcsolatot tart a médiával   x 

Sajtó- és médiahirdetéseket fogalmaz, jelentet meg   x 

Sajtótájékoztatót szervez   x 

Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz   x 

Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot készít   x 

Korszerű multimédiás eszközöket használ   x 

Munkája során betartja a környezettudatosság szempontjait   x 

Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során 

betartja a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat 
  x 



 

  

SZAKMAI ISMERETEK   

A rendezvények, munkaprogramok fajtái x   

A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai x x 

Szervezeten belüli rendezvények jellemzői x   

Külső szakmai rendezvények sajátosságai x   

Rendezvények, programok forgatókönyve x x 

Rendezvények, programok előkészítése x x 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, 

mellékszolgáltatásai 
x x 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek x x 

Rendezvények, programok utómunkálatai x x 

A programszervezés fázisai, dokumentumai x x 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései x x 

A PR szerepe a gazdasági életben x   

A PR célja, feladata a reklámajándékozással x   

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban x   

A reklám funkciói x   

A vállalati arculat elemei x   

A cég bemutatásának módjai x x 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról x x 

Internethálózat, keresőprogramok   x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai   x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Ügyviteli szoftverek kezelése x x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x   

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás x x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség   x 

Önállóság x x 

Terhelhetőség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség x x 

Konfliktusmegoldó készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

Áttekintő képesség   x 

Eredményorientáltság   x 

 

  



 

  

115. R

endezvény- és programszervezés tantárgy 67 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

115.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezés tantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák az 

alapvető rendezvény- és programszervezési, valamint konferenciaprotokoll ismereteket. 

Ismerjék meg és legyenek tisztában a rendezvény- és programszervezéshez szükséges 

forgatókönyv és egyéb dokumentumok készítésével, tudjanak költséget tervezni, legyenek 

jártasak a rendezvény utómunkálataiban is. 

 

115.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

 

115.3. Témakörök 

115.3.1. Rendezvény- és programszervezési ismeretek 

A rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában. 

A rendezvény- és programszervezés alapfogalmai, alapelvei. 

A rendezvény- és programszervezés folyamata, teendői. 

A rendezvények, programok fajtái és sajátosságaik (üzleti, tudományos, társadalmi, 

politikai, állami, kulturális rendezvények). 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek. 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás. 

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a rendezvény- és programszervezés 

során. 

 

115.3.2. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények 

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények. 

Szervezeten belüli rendezvények, programok típusai. 

Ünnepség, tárgyalás, értekezlet megszervezésének folyamata, teendői, dokumentumai. 

Külső protokolláris és szakmai rendezvények, programok típusai. 

A vezető szakmai programjainak előkészítése. 

A vezető hivatalos útjának előkészítése. 

Protokollesemény, tanulmányút szervezésének folyamata, teendői, dokumentumai. 

 

115.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

115.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

116. R

endezvény- és programszervezés gyakorlata tantárgy 155 óra/ 155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

116.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezés gyakorlata oktatásának célja, hogy a tanulók 

legyenek képesek a különböző rendezvények és programok megszervezésében 

közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. 

Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, lebonyolításához, 

kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Legyenek képesek a forgatókönyv, a 

lebonyolítási ütemterv és a rendezvényhez kapcsolódó egyéb dokumentumok önálló 

elkészítésére, valamint a rendezvény, program értékelésére, a tapasztalatok összegzésére. 

 

116.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

10072-16 Rendezvény- és programszervezés modul Rendezvény- és programszervezés 

elméleti tantárgya 

 

116.3. Témakörök 

116.3.1. Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői 

Rendezvények forgatókönyve. 

Lebonyolítási rend. 

Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdet). 

Szerződések előkészítése, kötése. 

Meghívó. 

Sajtómappa. 

 

116.3.2. Forgatókönyv-készítés 

Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései. 

Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet). 

A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása. 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai. 

Rangsorolás, rangsorolási feladatok. 

Ültetési rend (francia, angol rendszer). 

Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültető kártya, asztali névtálba, 

tabló, térkép, menükártya). 

Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken. 

Protokoll események eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, 

névtábla, eligazító kártya, étkezési kupon). 

Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák. 

Ajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepe, jellemzői. 

A rendezvény, program utómunkálatai. 

Vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, programterv összeállítása. 

Protokoll-adatbázis. 

Ügyfél-adatbázis. 

Internethálózat, keresőprogramok. 

Komplex forgatókönyvek készítése. 

 



 

  

116.3.3. Sajtótájékoztató szervezése 

Kapcsolattartás a médiával. 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései. 

Sajtómappa tartalma, készítése. 

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása. 

 

116.3.4. Költségkalkuláció 

Projektköltségvetés fogalma. 

A projektköltségvetés elemei. 

A projektköltségvetés összeállítása. 

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása. 

Költségkalkuláció készítése programokhoz. 

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja. 

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok. 

A számlakiegyenlítés módjai. 

 

116.3.5. Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben 

A PR szerepe a rendezvényszervezés előkészítésében, lebonyolításakor. 

A PR célja, feladata a reklámajándékozással. 

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban. 

A vállalati arculat elemei. 

A reklám funkciói a rendezvényszervezés során. 

A cég bemutatásának módjai. 

Céges arculatelemek. 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról. 

 

116.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép-terem, taniroda 

 

116.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

12085-16 azonosító számú 

Titkári ügyintézési gyakorlat 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12085-16 azonosító számú Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Tervezi a saját munkáját, szervezi a hatáskörébe tartozó 

munkafolyamatokat és vezetője időbeosztását 
x x 

Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az ügyfeleket, partnereket; 

kezeli az ügyfél- és partnerlistát 
x x 

Vezeti az irodai munka alapdokumentumait x x 

Jegyzőkönyv-vezetési teendőket lát el x x 

Irat- és dokumentumkezelési feladatokat végez (hagyományosan 

és elektronikusan) 
x x 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait x x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel; 

javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására.  
x x 

Gazdálkodik az irodai készletekkel, reprezentációval x x 

Nyilvántartást végez különböző területen x x 

Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok 

és eszközök beszerzésére 
x x 

Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat, 

szervezeti utasításokat 
  x 

Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével 

kapcsolatos feladatokat 
  x 

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok 

változásait 
  x 

Információs tájékoztató anyagokat készít   x 

Információkat kér és továbbít a munkatársak számára   x 

Előkészíti az álláshirdetést, a munkaerő-felvétel dokumentumait x x 

A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet (munkaerő-

felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív 

szerződés, szabadságterv) 

x x 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez x x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, az adatvédelem előírásait x x 

Számítógépes ügyviteli programcsomagot használ 

(dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, 

tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár 

kezelésére, ügyféllisták kezelésére, névjegykártya-készítéshez, 

boríték- és címkekészítéshez stb.) 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás, naptárfunkciók  x   

A szűrőfeladatok szabályai x   



 

  

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis 

működtetése  
x x 

A jegyzőkönyvek fajtái, funkciója; a jegyzőkönyvek szerkesztése 

(teljes, kivonatos) 
x x 

A jegyzőkönyv-vezetéssel összefüggő teendők (előkészületek, 

beszédrögzítés, 

-jegyzés, kivonatolás, stilizálás, szerkesztés, utómunkálatok) 

x x 

Irat- és dokumentumkezelés szervezete, szabályozása, folyamata, 

teendői (az irat érkezésétől/keletkezésétől a selejtezésig, 

tárolásig) 

x x 

Szervezeti dokumentumok, nyomtatványok, bizonylatok 

kiállítása, kezelése 
  x 

Adat- és információ-felhasználás szabályai, adatvédelem x x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök az 

irodai munkafolyamatokban 
x x 

Ergonómiai és környezetvédelmi szempontok az irodában x x 

Irodai készleteket, reprezentációs eszközöket kezel x x 

Nyilvántartási teendők (eszköz, munkaidő, továbbképzések, 

szabadság, nyomtatványok, kiadványok, juttatások stb.) 
x x 

E-ügyintézés, e-közigazgatás x x 

A munkaerő-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, 

interjúk előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése) 
x x 

Projektismeretek  x   

A vezetés, irányítás elemei (motiváció, döntés, 

problémamegoldás, időmenedzselés, konfliktuskezelés, 

ellenőrzés, értékelés) 

x   

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben 

(személyiségtípusok, önismeret, önértékelés, önfejlesztés, 

önmenedzselés); karriertervezés  

x   

Titkári munkaköri elvárások, álláskeresési technikák  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása   x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; 

beszédkészség 
x x 

Jegyzőkönyv-vezetés (kivonatolás)    x 

Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése   x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 

leütés/perc) 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Önállóság   x 

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség (nyelvhelyesség)   x 

Kommunikációs rugalmasság x   

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező képesség x x 



 

  

Tervezés x x 

Áttekintő képesség x x 

 

117. T

itkári ügyintézés tantárgy 134 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

117.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

titkári munkakör tevékenységformáit, amely képet ad a munkahelyi irodai teendőkről, 

szervezési feladatokról, az irodai környezetről, tárgyi, személyi feltételekről, az ott zajló 

munkafolyamatokról. A tanulók e körben megismerhetik az idő- és készletgazdálkodás 

teendőit, reprezentációval és ajándékozással, ügyfél-kapcsolatok, információk, adatok stb. 

kezelésével együtt járó és egyéb nyilvántartásokat, a vezetés-szervezés elemeit, valamint a 

személyiségfejlesztés lehetőségeit a titkári munkaköri elvárások ismeretében. Betekintést 

nyerhetnek a munkaerő-gazdálkodás egyes elemeibe, pályázatok, projektek készítésének 

folyamatába. 

 

117.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

 

117.3. Témakörök 

117.3.1. Munkaszervezés az irodában 

Az iroda fogalma, fajtái. 

A különböző irodatípusok funkciói. 

Az iroda berendezései, tárgyi feltételei – modern elrendezések. 

Az irodai munkatér kialakítása. 

Az irodai környezet munkára, személyre gyakorolt hatásai; a jó közérzet feltételei. 

Modern irodák, változó irodaszemlélet: papír nélküli, környezettudatos, zöld iroda, 

intelligens iroda, home office, shared desk, hot desk stb. 

Office-központok fogalma; előnyei, hátrányai. 

Online irodák (távmunka), virtuális munkaközösségek fogalma; előnyei, hátrányai. 

Eszközök a munka szolgálatában: informatikai, kommunikációs, irodatechnikai 

(ügyviteli); funkcióik; elhelyezésük az irodában. 

Online-eszközök az irodai kapcsolattartásra: blog, közösségi oldalak, weboldalak,  

e-mail, skype – használatuk, alkalmazásuk szervezeti célokra. 

Irodai munkaterhelés, egészségvédelem (pl. fény, zaj, klíma, színek, illatok, tér, 

formák, kényelem, pszichés terhelés, stresszforrások és feloldásuk stb.). 

Munkavédelem az irodában: a képernyős munkahelyek kialakításának minimális 

egészségügyi és biztonságos feltételei; előírásai. 

Hagyományos és modern (digitális alapú) munkafeladatok az irodában. 

Az irodai munkaszervezés alapelvei, követelményei hagyományos és digitális 

munkafolyamatokban. 

Rend, rendszer, rendezettség az irodában. 

A személyes munkaszervezés alapelvei. 

 

117.3.2. Titkári feladatok 

A titkár, titkárság helye, funkciója a szervezeti hierarchiában. 



 

  

Titkári funkciók: személyi, szervezeti. 

Titkári munkakörök (foglalkozások). 

Titkári munkaköri elvárások; titkári etikai kódex. 

Postázási feladatok. 

Iroda- és munkaszervezési teendők a titkári munkában. 

Kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása a titkári munkában. 

Telefonos kapcsolattartás; illemszabályai. 

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése. 

Szűrőfeladatok: személyes, telefonos, írásos, elektronikus megkeresés 

vonatkozásában. 

Vendégfogadás, vendéglátás az irodában. 

Programok, rendezvények, utazások szervezése. 

Pályázatfigyelés; projektfeladatok. 

Humánerőforrás-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk 

előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése). 

Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, frissítése. 

Irodai gazdálkodás (irodaszerek készletezése, házipénztár-kezelés, reprezentációs 

keret kezelése stb.). 

Bélyegzők kezelése. 

Ügyintézés hagyományos, személyes megjelenéssel, telefonon, levélváltással és e-

csatornán. 

Jogszabálykövetés, jogszabálykeresés. 

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, 

önismeret, önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés. 

Álláskeresési technikák titkári munkakörben. 

 

117.3.3. Információs folyamatok az irodában 

Információs folyamatok: információ keletkezése, feldolgozása → funkciója, tárolás, 

továbbítás. 

Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei. 

Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái. 

A dokumentumok előállításának módjai. 

Irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei. 

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban. 

Az irattár, levéltár fogalma. 

Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása. 

Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei. 

A papíralapú és digitális irattárolás biztonsági védelme. 

A selejtezés (papíralapú, digitális), az eljárás folyamata, dokumentálása. 

Az iratkezelés és –tárolás dokumentumai. 

 

117.3.4. Adat- és információvédelem az irodában 

Adat és információ fogalma. 

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása. 

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük. 

A személyes adatok védelme. 

A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai. 

Közérdekű adatok közzétételének szabályai. 

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, 

adatvédelmi felelős, adatkezelők). 



 

  

A szervezeti adatkezelés szabályozása. 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei. 

Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei. 

 

117.3.5. Időgazdálkodás 

Az idő fogalma, jellemzői. 

Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői, személyes időmenedzsment, munkaidő, 

pihenőidő, aktív, értékteremtő idő, elpazarolt idő stb. 

Az időgazdálkodás alapelvei. 

Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, rendszer 

hiánya, cél hiánya, motiváció hiánya, fáradság stb. 

Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, időrabló tényezők 

leépítése, hatékony munkastílus kialakítása, kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, 

hatékony munkaszervezés, munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, 

fegyelem, pluszidők kihasználása, energiaszint növelése, jutalmazás stb.  

A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei. 

Időtényezők a titkári munkában. 

Időgazdálkodás-munkaszervezés a titkári munkakörben: 

- személyes időmenedzsment:  

 munkafeladatok minősítése (fontos, sürgős elvek mentén), 

 prioritások felállítása, 

 checklisták készítése, 

 időterv készítése, 

 hatékony munkaszervezés: kié a munka? 

 végrehajtás – rugalmasság, 

 határidő-nyilvántartás. 

- vezető-titkár idejének, munkafeladatainak összehangolása, 

- ügyfelek idejével való gazdálkodás. 

 

117.3.6. Vezetési és projektismeretek 

A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása. 

Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés. 

Vezetési stílusok. 

Szervezeti formák, szervezeti kultúra. 

Projekt fogalma, típusai, csoportosítása. 

A projekt folyamata: koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtás-

megvalósítás, ellenőrzés. 

A projektben részt vevők: projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív 

tagok – feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; 

külső, belső érdekcsoportok). 

 

117.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, taniroda 

 

117.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

118. T

itkári ügyintézés gyakorlata tantárgy 227 óra/227 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

118.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a megszerzett 

titkári ismeretek és titkári ügyintézés elméleti ismereteire alapozva gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek az irodában – és a titkári munkakörben – végzendő 

tevékenységekről a döntés-előkészítő szakasztól kezdődően a tervezési, lebonyolítási, 

ellenőrzési folyamatokon át az ezeket kísérő nyilvántartásokig, dokumentumkezelési,  

-tárolási teendőkig. Mindeközben a tanulóknak módjuk van konkrét feladatokat végezni: 

pl. adatbázisok, jegyzőkönyvek, nyilvántartások, irat- és dokumentumkezelés, 

készletgazdálkodás, projektek, IKT-eszközök, munkaerő-gazdálkodás és egyéb 

dokumentumok készítése stb. körében tanirodai keretek között.  

 

118.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul Titkári ügyintézés elméleti 

tantárgya 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

 

118.3. Témakörök 

118.3.1. Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek 

A jegyzőkönyv-vezetési munka jellege, tartalma. 

A jegyzőkönyv fogalma, tartalmi jellemzői. 

A jegyzőkönyvek készítésének alkalmai. 

A jegyzőkönyvek típusai: megállapodás/határozati; teljes/szó szerinti, 

kivonatos/rövidített jegyzőkönyvek. 

Technikai eszközök a jegyzőkönyvvezető szolgálatában. 

Elvárások a jegyzőkönyvvezetővel szemben. 

Előkészületek a jegyzőkönyvek vezetésére: 

- egyeztetés a jegyzőkönyv felvételének eseményéről, körülményeiről, 

- információk gyűjtése az eseménnyel kapcsolatban, 

- a jegyzés körülményeinek előkészítése (tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek), 

- a jegyzéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése, 

- személyek, adatok előzetes azonosítása, ezek dokumentálása (regisztráció), 

- a résztvevők informálása az adatjegyzéssel, -rögzítéssel kapcsolatosan, 

- a résztvevők (meghallgatottak) előzetes tájékoztatása az adatjegyzéssel 

összefüggésben, 

- iratok, dokumentumok begyűjtése, regisztrálása, másolása, tárolása az 

eseményen való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatosan, 

- az eseményen használatos dokumentumokról, tárgyi eszközökről jegyzék, 

nyilvántartás készítése, 

- a begyűjtött dokumentumok, tárgyi eszközök visszaszolgáltatása, ennek 

dokumentálása, 

- az esetleges zavaró tényezők elhárítása, vezetők, résztvevők tájékoztatása, 

- bizalmas, titkos adatok kezelése, 



 

  

- az esemény fókuszának meghatározása a vezetővel egyetértésben, 

- résztvevők regisztrálása, 

- a jegyzéshez legoptimálisabb hely kiválasztása, elhelyezkedés stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése folyamán: 

- az esemény folyamatos követése, 

- az elhangzottak jegyzése, rögzítése, 

- nevek, számok, adatok stb. pontosítása, 

- az eseményt befolyásoló körülmények (taps, nevetés, fütty, kivonulás stb.) 

feljegyzése, rögzítése, 

- zavaró körülmények elhárítása stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése után: 

- az eseményen rögzített, jegyzett történések, adatok ellenőrzése, pontosítása 

- az eseményen használt – a rögzítést, jegyzést meghatározó – dokumentumok, 

tárgyi eszközök átvétele, dokumentálása, 

- a jegyzőkönyv elkészítése, megszerkesztése, 

- jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, 

- a jegyzőkönyvből feljegyzés készítése az érintettek számára, 

- a jegyzőkönyv, kapcsolódó dokumentumok eljuttatása az érintettekhez, 

- a jegyzőkönyvek átadásának dokumentálása stb. 

Jegyzőkönyvek, kapcsolódó dokumentumok kezelése, tárolása. 

Előírások, szabályok, utasítások betartása a jegyzőkönyvvezetéshez kapcsolódóan. 

 

118.3.2. Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok 

A jegyzőkönyvek tartalmi, nyelvi-stiláris és formai követelményei. 

Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok: nyelvhelyesség, helyesírás, címadás, 

lényegkiemelés, kulcsszó- és tételmondat-keresés, téma-meghatározás, tömörítés, 

fésülés, stilizálás, áthidaló kifejezések alkalmazása. 

Gyorsírásos rövidítések alkotása. 

Adatjegyzés sajátosságai gyorsírással (nevek, címek, számok stb.). 

Jegyzőkönyvrészletek gyorsírással történő jegyzése, áttétele, megszerkesztése. 

Jegyzőkönyvrészletek jegyzése, rögzítése hanganyagról. 

 

118.3.3. Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok 

A jegyzőkönyv-vezetési ismeretek alapján teljes körű jegyzőkönyv-vezetési feladatok 

végzése:  

- előkészített jegyzőkönyvi anyag diktálása és jegyzése, rögzítése, 

- szimulált esemény történéseinek jegyzése, rögzítése, 

- látogatás konkrét eseményen – az elhangzottak jegyzése, rögzítése. 

Hanghordozón rögzített szöveg jegyzése, rögzítése. 

A feliratozás mint egyidejű beszédrögzítés fogalma, tevékenységtartalma. 

Jegyzőkönyvi részletek stilizálása, fésülése; kivonatolás gyakorlatai. 

 

118.3.4. Jegyzőkönyv készítésének gyakorlata 

A jegyzőkönyv tartalma, formai-alaki megjelenése. 

A jegyzőkönyv felépítése, részei. 

Komplex jegyzőkönyv-készítési gyakorlatok: 

- a jegyzőkönyv tartalmi típusainak megfelelően: kihallgatásról, helyszíni 

szemléről, értekezletről, eseményről, megállapodásról, határozatokról stb., 

- a beszédrögzítés módjának megfelelően: diktálás után, sztenogramból, rögzített 

hanganyagról, 



 

  

- a jegyzőkönyvi formának megfelelően: egyedileg szerkesztett forma – a közéleti 

és hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően, nyomtatványok kitöltésével. 

 

118.3.5. Irodai munkafolyamatok gyakorlata 

Titkári, irodai munkafeladatok készítése az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai 

keretek között: 

- nyelvhasználati, kommunikációs gyakorlatok, 

- információkeresés, -feldolgozás, internethasználat célzottan, 

- kapcsolatok szimulálása, szerep- és szituációs megfelelés, 

- konfliktushelyzetek kezelése, 

- részvétel vitában, tárgyalási szituációban, 

- gyakorlatok az üzleti protokoll köréből, 

- marketingkommunikációs gyakorlatok, 

- reklámanyag készítése, 

- munkaszervezés köréből, pl. irodai tér kialakításának tervezése, irodai 

látogatások,  

- titkári munkaköri leírások elemzése, készítése, álláshirdetés készítése, riport 

készítése, 

- gyakorlatok az időgazdálkodás körében: munkaidőfénykép készítése, időterv 

készítése, változásterv készítése, 

- demonstrációs dokumentumok készítése: névtábla, feliratok, útmutatók, 

térképek stb., 

- pályázatok keresése, pályázati dokumentumok készítése, nyomtatványainak 

kitöltése, projektfeladatok, 

- jogszabálykeresés, 

- keresés névjegyzékben, listában, regisztrációs listában, 

- készletgazdálkodási feladatok, 

- postázási feladatok, 

- leltári dokumentumok vezetése, 

- selejtezés, 

- irattárolás, 

- IKT-eszközök használata stb. 

 

118.3.6. Nyilvántartások gyakorlata 

Titkári, irodai munkafeladatok – nyilvántartást igénylő – dokumentumainak készítése 

az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai keretek között: 

- listák, jegyzékek, jelenléti ívek, regisztrációk készítése irodai alkalmazásokkal, 

- a titkári, irodai munkatevékenység körébe tartozó nyilvántartások készítése 

különböző tartalmakban, 

- papíralapú nyomtatványok kitöltése kézzel, számítógéppel, 

- digitális nyilvántartási nyomtatvány keresése, letöltése, kitöltése számítógéppel 

- online nyomtatványok funkciója, kezelési módja. 

Pénzügyi bizonylatok, egyéb formanyomtatványok, űrlapok kiállítása. 

Az adat- és információkezelésre vonatkozó adatvédelmi előírások ismerete és 

betartása. 

 

118.3.7. Dokumentumkezelési gyakorlat 

A titkári, irodai munkafeladatok körében keletkezett iratok, dokumentumok 

kezelésének gyakorlata egy rendelkezésre álló dokumentumkezelési (ügyviteli) 

szoftver alkalmazásával: 



 

  

- a program funkciói,  

- kezelésének, használatának megismerése, 

- a dokumentumkezelés folyamatelemeinek gyakorlása a szoftver kínálta 

lehetőségek alapján. 

 

118.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda 

 

118.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11554-16 azonosító számú 

Irodai szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11554-16 azonosító számú Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK  

Irodai titkári írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen 

nyelven 
x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső iratokat készít idegen nyelven x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen 

nyelven 
x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el idegen nyelven x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven x 

Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon 

kommunikál idegen nyelven 
x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a 

szóbeli és írásbeli kommunikációban 
x 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai x 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok x 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 
x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Idegen nyelvű olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 



 

  

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 

 

119. I

rodai szakmai idegen nyelv tantárgy 124 óra/ 165 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A +óra az 5/13. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy elmélyítésére, 

gyakorlására szolgál.  

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

119.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

119.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

119.3. Témakörök 

119.3.1. Idegen nyelv használata az irodában 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban. 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása. 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk. 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően. 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven. 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok. 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.). 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven. 

Pénzügyi alapfogalmak. 

 

119.3.2. Kapcsolattartás hivatalos szervezetekkel idegen nyelven 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 



 

  

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven. 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.). 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai. 

 

119.3.3. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 

Idegen nyelv használata rendezvényeken. 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése. 

A hatékony kommunikáció feltételei. 

Rendezvények hivatali protokollja. 

Host-ok és hostessek feladatai. 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk. 

 

119.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

119.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

FŐ SZAKKÉPESÍTÉST TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

Jogi ismeretek tantárgya  31 óra* 

*12. évfolyamon 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

              A Jogi ismeretek tantárgy elméleti oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerkedjenek és tisztában legyenek azokkal a jogi alapismeretekkel, jogi 

alapfogalmakkal, amelyekkel a mindennapi életben és a munkavállalásuk során találkoznak. 

Ismerjék az Alaptörvényt, a  jogalkotás alapjait, a jogszabályi hierarchiát, a magyar közjogi és 

önkormányzati rendszer felépítését, munkáját. Legyenek tisztában a közigazgatási eljárással, a 

munkajog és a gazdasági jog alapvető jellemzőivel, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségekkel. 

 

 

     1.2.  Témakörök 

              1.2.1.  Magyar közjogi és önkormányzati rendszer  7 óra                                                  

                           A közjogi méltóságok tisztségei 

                           Önkormányzatok típusai 

                           Önkormányzatok feladat- és hatáskörei 

 

               1.2.2.  Polgári jog tárgya és tartalma                                                            7 óra  

                            Polgári jogi jogviszony 

                            Polgári jog alapelvei, rendszere 

                            Jogképesség 

                            Cselekvőképesség és cselekvőképtelenség 

 

               1.2.3.  Szerződéskötés    8 óra                                                                                                

                            Előszerződés  

                            Szerződéskötés alapelvei, fajtái, érvényessége, hatályossága, szabályai, meg- 

                            szűnése, elévülése 

                            Szerződések alaki és formai követelményei 

                            Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

               1.2.4.   Munka Törvénykönyve         9 óra                                                                           

                            A törvény célja és hatálya 

                            Legfontosabb rendelkezések 

                            Kollektív szerződés 

                            Érdekképviseleti szervezetek 

 

 

      1.3.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

               Tanterem 

 

 

 

 1.4.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

              (ajánlás)    
 



 

  

 

                1.4.1.  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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita   x     

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. kiselőadás x     projektor, kivetítő 

7. házi feladat     x 
elektronikus kapcsolat 

(email) 

 

 

 

 

                1.4.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       



 

  

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

    x   

 

1.5.  A tantárgy értékelésének módja 

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti     

        értékeléssel. 

 

 

120. I

rodai szakmai idegen nyelv tantárgy 124/ 103 óra* 
*A +órák az 1/ 13. és az 1/14. évfolyamon a fő szakképesítés támogatását szolgálják. 

 

120.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

120.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

120.3. Témakörök 

121. I

rodai szakmai idegen nyelv tantárgy  

 

 

121.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 



 

  

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. A tanuló legyen tisztában az 

irodával kapcsolatos idegen nyelvi kifejezésekkel, irodai eszközök megnevezésével a 

különböző irodai műveleteket az adott idegen nyelven továbbá képes legyen eligazítani és 

kommunikálni az irodában megforduló ügyfelekkel illetve üzleti partnerekkel. A 

legfontosabb, hogy a tanuló képes legyen telefonbeszélgetést kezdeményezni és lefolytatni 

külföldi ügyfelekkel. Rendezvények, gyűlések, konferenciák és meetingek megszervezése 

is az alapkövetelmények közé tartozik. 

 

121.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

121.3. Témakörök 

121.3.1. Idegen nyelv használata az irodában 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban. 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása. 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk. 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően. 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven. 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok. 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.). 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven. 

Pénzügyi alapfogalmak. 

Ismerje az üzleti levelezés alapvető szabályait illetve az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás etikettjét. 

 

 

 

121.3.2. Kapcsolattartás hivatalos szervezetekkel idegen nyelven 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven. 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.). 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai. 

 

121.3.3. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 

Idegen nyelv használata rendezvényeken. 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése. 

A hatékony kommunikáció feltételei. 

Rendezvények hivatali protokollja. 

Host-ok és hostessek feladatai. 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk. 

 

 

 



 

  

 

121.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

121.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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FELADATOK  

Irodai titkári írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen 

nyelven 
x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső iratokat készít idegen nyelven x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen 

nyelven 
x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el idegen nyelven x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven x 

Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon 

kommunikál idegen nyelven 
x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a 

szóbeli és írásbeli kommunikációban 
x 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai x 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok x 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 
x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai x 



 

  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Idegen nyelvű olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 

 

 

  



 

  

2.74. 

 

H E L Y I  S Z A K K É P Z É S I  T A N T E R V  

a 

XXV. ÜGYVITEL 

ágazathoz tartozó 

54 346 03 

 

IRODAI TITKÁR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

a mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató órákra 

történő felhasználásával  

 

a 2018/2019-es tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  



 

  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

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 

Ügyfélszolgálati ismeretek 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

ügyvitel vagy magyar nyelv és irodalom 

(vagy ennek megfelelő) szakos tanár vagy 

legalább 3 éves  

ügyfélszolgálati kommunikációs 

tréninggyakorlattal rendelkező oktató 

rendelkező oktató 

Jogi ismeretek 

Jogász (jogi végzettséggel rendelkező) 

szakember vagy felsőfokú tanulmányok 

során – az oktatott témakört magában 

foglaló – vizsgakurzus eredményes 

teljesítését igazoló oktató. 

 

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 

gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 



 

  

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK: 

 

 Jogi ismeretek - 31 óra 

 Irodai alkalmazások gyakorlata – 67  óra 

 Kommunikáció a titkári munkában – 31 óra 

 Irodai szakmai idegen nyelv - 31 óra 

 Komplex irodai gyakorlat tantárgy - 134 óra  

 Irodai gyorsírás – 103 óra 

 

 

 



 

  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 6 6 

140 

3 3 

140 

5 3 13 21 16 18 

160 

14 20 

Összesen 8 12 6 8 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11806-16 Gépírás és 

számítástechnikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            2     1               

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1     1                 

11807-16 Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          2                       

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            1                     

11808-16 Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 
Ügyfélszolgálati ismeretek 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1                       



 

  

Ügyfélszolgálati gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 

az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                                  

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                  1               

Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                  1               

10066-16 Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
fő szakképesítés 2   1           1   1   4     1+1   

Jogi ismeretek fő szakképesítés     1            +1   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
fő szakképesítés   4   2           1   3   7     3 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
fő szakképesítés   1   1    +1     +1      2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés       2     2     2   4+2   6     4+1 

12084-16 Üzleti kommunikáció 

és protokoll 
Kommunikáció a titkári 

munkában 
fő szakképesítés 1   2           +1    2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
fő szakképesítés           1     1       2         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

fő szakképesítés                       5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés fő szakképesítés     2               2   2     2   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
fő szakképesítés       1     1         5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai idegen 

nyelv 
Irodai szakmai idegen 

nyelv  
fő szakképesítés            +1         3+1   2+2     3+1   



 

  

 
Dokumentum- és 

adatkezelés  

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy  
     +1   +1         

 Komplex irodai gyakorlat 
a fő szakképesítést  

támogató tantárgy       +2   +2         

 Irodai gyorsírás 
a fő szakképesítést  

támogató tantárgy       +2   +1         

 
Dokumentum- és 

adatkezelés 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy               +1    

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

 

 



 

  

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 



 

  

 

122. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

122.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

122.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

122.3. Témakörök 

122.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

122.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

122.3.3. Álláskeresés 

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. 

 

122.3.4. Munkanélküliség 

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, közfoglalkoztatás célcsoportja, 

közfoglalkoztatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

122.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

122.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 



 

  

 

123. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

123.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

123.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

123.3. Témakörök 

123.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

123.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 



 

  

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

123.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

123.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alap adatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

123.4. 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. 



 

  

 

  



 

  

123.5. A tantárgy értékelésének módja 

123.6. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) 

pontja szerinti értékeléssel. 
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10066-16 azonosító számú 

Gazdálkodási alapfeladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10066-16 azonosító számú Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Ismeri a gazdasági környezet, az üzleti élet gazdálkodási 

szabályait, szokásait 
x   

Összefüggésében látja a modern piacgazdasági 

folyamatokat 
x   

Ismeri a piaci viszonyok, a versenyszféra, a munkavállalói 

és vállalkozói életpályák lehetőségeit 
x   

Helyesen azonosítja és használja a gazdasági, pénzügyi, 

vállalkozási szakmai fogalmakat 
x   

Számszerűsíteni tudja a gazdasági szövegekben 

megfogalmazott információkat 
x   

Statisztikai táblák, grafikus ábrák tartalmára állításokat 

fogalmaz meg, következtetéseket von le 
x   

Dokumentumokat készít a szervezet gazdasági 

tevékenységéhez és gazdálkodásához kapcsolódóan 
x   

Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. 

pénzátvétel, -kifizetés) 
x   

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a 

nyilvántartások alapján 
x   

Bizalmas és szigorú számadású nyomtatványokat kezel x   

Ellátja a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat x   

Belső szervezeti nyilvántartáshoz, kimutatáshoz, 

ellenőrzéshez dokumentumokat készít 
x   

Közreműködik a szervezet adózással kapcsolatos 

feladatainak ellátásában 
x   

Dokumentációs feladatokat lát el a leltárral kapcsolatosan x   

Értelmezi a mérleget és az eredmény-kimutatást x   

Ismeri és betartja a gazdálkodással kapcsolatos alapvető 

jogi normákat 
x x 

Részt vesz pályázatok előkészítésében x   

Ismeri és betartja a munkavégzésre, a közigazgatási 

eljárásra vonatkozó jogi előírásokat 
  x 

Ismeri a munkavégzés személyi feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 
  x 

Közreműködik a vállalkozás megalakulásával, szervezeti 

változásaival, megszűnésével kapcsolatos adminisztratív 

feladatok ellátásában 

x   

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése 

érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat 
  x 



 

  

Követi a szakterület rendelkezéseinek, törvényi hátterének 

magyar és Európai Uniós változásait 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, 

hasznosság, szűkösség, termelési tényezők, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat) 

x   

A gazdasági élet szereplői és kapcsolatai, az állam 

feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és 

kiadásai 

x   

Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, kiadás, ráfordítás, 

bevétel, fedezeti összeg, eredmény) 
x   

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika x   

A pénz fogalma és funkciói; a pénzforgalom fajtái, 

bizonylatai 
x   

Pénzügyi szolgáltatások, passzív és aktív bankügyletek x   

Fizetési megbízások lebonyolítása, fizetési módok x   

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó 

szervezeteknél (házipénztár) 
x   

Szigorú számadású bizonylatok (pénztárbizonylat, számla) x   

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi 

pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma) 
x   

Értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, 

közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok) 
x   

Az államháztartás rendszere x   

Adózási alapfogalmak; személyi jövedelemadó 

(összevontan adózó jövedelmek), általános forgalmi adó, 

helyi adók fajtái 

x   

A nemzetgazdaság szereplői, ágazati szerkezete x   

A vállalkozások és a vállalkozások gazdasági 

tevékenységével kapcsolatos alapfogalmak  
x   

A vállalkozási folyamat és elemei; vállalkozási formák és 

jellemzőik; a sikeres vállalkozás kritériumai; a 

vállalkozások finanszírozása 

x   

A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési 

kötelezettség 
x   

A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg fogalma. A 

vállalkozás eredményének megállapítása, 

eredménykimutatás 

x   

A vállalkozások kötelezettségei: adófizetési, beszámolási, 

adatszolgáltatási 
x   

A vállalkozások működését érintő hazai és európai uniós 

fontosabb fogyasztóvédelmi előírások 
x   

Statisztikai alapfogalmak x   

A háztartások gazdálkodása (bevételei, kiadásai, 

megtakarításai) 
x   

A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia fogalma; a 

jogszabályok érvényessége, hatálya; jogágak; jogforrások, 

jogképesség, cselekvőképesség fogalma 

  x 



 

  

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok 

és kötelességek 
  x 

A magyar közjogi rendszer; önkormányzati rendszer   x 

A közigazgatási eljárás   x 

A polgári jog és társasági jog fogalma, alapvető jellemzői   x 

A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése 

és a követelések elévülésének feltételei; a szerződésszegés 

esetei, jogkövetkezményei; alaki és formai követelményei 

  x 

Alapvető munkajogi szabályok; a munkavégzés 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények 
  x 

A jogérvényesítés lehetőségei    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Jogforrások kezelése (hagyományos és digitális 

adathordozó alkalmazásával) 
  x 

Jogszabályok értelmezése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Gazdasági és jogi dokumentumok értelmezése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat x x 

Megbízhatóság x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Visszacsatolási készség x x 

Közérthetőség x x 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Logikus gondolkodás x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   

Áttekintő képesség x x 

 

124. G

azdasági és vállalkozási ismeretek tantárgy 170 óra/186 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A +óra a 2/14. évfolyamon a főszakképesítést támogató tantárgy elmélyítésére, 

gyakorlására szolgál. 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

124.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gazdasági és vállalkozási ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a 

tanulók elsajátítsák a gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési 

mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek 

tisztában a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajtáival, ismerjék a magyar bankrendszer 

felépítését. A vállalkozási témakörök oktatásának célja, hogy segítsék elő a tanulók 

gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljanak hozzá a 

piacgazdaság működésének megértéséhez, tegyék képessé a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segítsen 

magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a 

gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Biztosítsa, hogy a tanulók 

gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. 



 

  

 

124.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv, levelezési alapismeretek, gazdasági földrajz 

 

124.3. Témakörök 

124.3.1. A gazdaság alapelemei, szereplői 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma. 

A javak fogalma, csoportosítása. 

Termelési tényezők. 

A gazdasági élet szereplői, kapcsolataik; gazdasági körforgás. 

A háztartások gazdálkodása (bevételek, kiadások, költségvetés). 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemzői. 

Gazdálkodás és gazdaságosság (bevétel, ráfordítás, fedezeti összeg, nyereség). 

A külföld gazdasági szerepe (export, import). 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete. 

 

124.3.2. A piac 

A piac fogalma, elemei és működése. 

A kereslet és a kínálat fogalma, törvénye, jellemzői. 

A piacfajták értelmezése. 

 

124.3.3. Az állam gazdasági szerepvállalása; gazdaságpolitika 

Az állam szerepe a piacgazdaságban (funkciói, feladatai). 

A gazdaságpolitika fogalma, célja, területei. 

A gazdaság működésének jogi keretei; versenyszabályozás, fogyasztóvédelem. 

Az államháztartás fogalma, jelentősége. 

Az állami költségvetés (bevételek, kiadások, egyenleg). 

Helyi önkormányzatok. 

Elkülönített állami pénzalapok. 

 

124.3.4. Adózási ismeretek 

Adók és támogatások gazdasági szerepe. 

Az adó fogalma, csoportosítása, a főbb adónemek bemutatása. 

Általános forgalmi adó (ÁFA). 

Személyi jövedelemadó (SZJA). 

Járulékok elszámolása, nyilvántartása. 

Helyi adók. 

A vállalkozások adófizetési kötelezettsége. 

 

124.3.5. A pénz fogalma, funkciói; pénzforgalom 

A pénz fogalma, kialakulása, funkciói. 

A pénz megjelenési formái. 

A pénzforgalom fogalma, irányai. 

Fizetési módok a pénzforgalomban. 

A készpénzfizetés módjai, bizonylatai. 

A bankszámla típusai; a bankszámlanyitás folyamata. 

Elektronikus és pénzhelyettesítő fizetés (átutalás, beszedés, bankkártya, hitelkártya). 

A gazdálkodó szervezetek pénzkezelési feladatai; a házipénztár. 

 

124.3.6. A magyar bankrendszer 



 

  

A magyar bankrendszer felépítése, sajátosságai. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) funkciói, feladatai. 

A pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai. 

Pénzügyi szolgáltatások; passzív és aktív bankügyletek. 

Nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma). 

Az értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, váltó, állampapírok). 

 

124.3.7. Vállalkozási alapfogalmak; vállalkozási formák 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemző. 

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai. 

Vállalkozási formák (egyéni vállalkozás, bt., kft., rt.). 

A vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozások. 

A sikeres vállalkozás kritériumai. 

 

124.3.8. Vállalkozások működtetése; bizonylatok 

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. 

A vállalkozás vagyona (az eszközök és források részletes bemutatása). 

Az egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma, összeállítása; mérlegadatok 

értelmezése. 

A leltár fogalma, jelentősége; a mérleg és a leltár kapcsolata. 

A vállalkozás eredményének megállapítása; eredménykategóriák. 

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete. 

Az eredménykimutatás és a mérleg kapcsolata. 

A statisztika szerepe a vállalkozás életében; elemzési módszerek, mutatószámok. 

A bizonylat fogalma, szerepe, csoportosítása. 

A bizonylatok tartalmi és formai követelményei, felépítése. 

A bizonylatok kezelése, megőrzése. 

A bizonylatok kitöltésének szabályai; a hibás bizonylatok korrekciója. 

 

124.3.9. Vállalkozások finanszírozása; pályázatok; dokumentációk 

A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei. 

A saját és az idegen tőke jellegű finanszírozás módjai. 

A fizetőképesség mutatószámai. 

A pályázatok jellemzői, szerepe; a közbeszerzés alapfogalmai. 

A vállalkozások által használt bizonylatok kitöltése. 

Éves beszámoló készítése (egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás). 

 

124.3.10. A marketing szerepe a vállalkozások életében 

A marketing fogalma, jellemzői, szerepe. 

A marketing-mix elemei (termék, ár, elosztás, értékesítés). 

A marketingkommunikáció szerepe, elemei (reklám, PR, SP, személyes eladás). 

A piackutatás szerepe, folyamata, módszerei. 

 

124.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

124.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

  

Jogi ismeretek tantárgy       83 óra/ 83 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

124.6. A tantárgy tanításának célja 

A Jogi ismeretek elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók legyenek tisztában 

azokkal az alapfogalmakkal, amelyekkel a mindennapi életben és a későbbi munkavállalás 

során találkoznak. Ismerjék a jogalkotás alapjait, az Alaptörvény rendelkezéseit, az 

állampolgárságra vonatkozó szabályokat, az emberi jogi alapnormákat, a tulajdonjog, a 

polgári, a kötelmi és a gazdasági jog alapjait, a közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi 

szabályozást. Legyenek tisztában a munkaviszonyba lépésük esetén szükséges munkajogi 

szabályokkal, valamint a szerződésben foglalt jogokkal, kötelezettségekkel. Ismerjék meg 

és alkalmazzák biztonsággal a jogszabályi nyelvezetet. 

 

124.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

 

124.8. Témakörök 

124.8.1. Általános ismeretek a jogról 

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma. 

A jogszabályok érvényessége, hatálya. 

A tulajdonjog, gazdasági jog alapvető jellemzői. 

Jogágak; jogforrások. 

 

124.8.2. Alkotmányjogi ismeretek 

Az alkotmány fogalma, típusai, szabályozási tárgykörei. 

Az alkotmányos állam alapvető követelményei, a jogállamiság és a jogegyenlőség 

elve. 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek. 

 

124.8.3. A magyar közjogi és önkormányzati rendszer; az eljáró állam 

A magyar közjogi rendszer. 

A magyar önkormányzati rendszer felépítése. 

Közigazgatási eljárás. 

Közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírások. 

 

124.8.4. A polgári jog tárgya és tartalma 

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői. 

Polgári jogi jogviszony (alany, tárgy, tartalom). 

A polgári jog alapelvei, rendszere. 

A jogképesség fogalma, tartalma, megszűnése. 

A jogi személy fogalma, meghatározása. 

Az ember jogképességének szabályozása. 

Cselekvőképesség fogalma;a korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség 

szabályai. 

 

124.8.5. Szerződésfajták, szerződéskötés 

A szerződés fogalma, fajtái, alapelvei. 

A szerződés érvényességének feltételei. 



 

  

A szerződés hatályossága. 

A szerződéskötés szabályai. 

Szerződés fajtái (adásvételi, bérleti, megbízási, hitel, lízing stb.). 

Szerződés megszűnése és a követelések elévülésének feltételei. 

Előszerződés tartalma és jelentősége. 

Szerződések alaki és formai követelményei. 

 

124.8.6. Polgári jogi felelősség szerződésszegésért 

Kötelmi jog fogalma, jellemzői. 

Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei. 

Szerződéses károkozás. 

Szerződésen kívüli károkozás. 

Kártérítés fajtái, általános szabályai. 

 

124.8.7. Munka törvénykönyve 

A törvény célja és hatálya. 

Munkaviszonnyal kapcsolatos fejezetek. 

Legfontosabb rendelkezések elemzése (általános magatartási követelmények, a 

személyhez fűződő jogok védelme, az egyenlő bánásmód követelménye). 

 

124.8.8. Munkaviszony létesítésének és megszűnésének feltételei, szabályai 

Alapvető munkajogi szabályok. 

A munkaviszony létesítésének szabályai. 

A munkaszerződés tartalma, teljesítése. 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentációk fajtái. 

A munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények. 

 

124.8.9. Érdekképviselet, érdekérvényesítés a munkajogban 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés jellemzői. 

Jogérvényesítés lehetőségei. 

Kollektív szerződés. 

Érdekképviseleti szervezetek. 

 

124.8.10. Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Alapfogalmak:  

- tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira 

vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek 

folyamatos megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és 

megoldásának a képessége, 

- fogyasztó, 

- vállalkozás, 

- termék és szolgáltatás, 

- eladási ár és egységár. 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése). 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma). 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje). 



 

  

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai). 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai). 

Piacfelügyeleti alapfogalmak: biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyve vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás; 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások. 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók (kellékszavatosság, jótállás). 

Vonatkozó hatályos jogszabályok (l. fogyasztóvédelem, piacfelügyelet, kereskedelem 

stb. 

 

124.9. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

124.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

12082-16 azonosító számú 

Gépírás és irodai alkalmazások 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi 

feltételeket, betartja az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket 

x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és tartozékait, 

gondoskodik működőképes állapotukról 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás magas 

szintű technikájával 
x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot átír x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról 

másol 
x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy 

idegen nyelven 
x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet 

elvárásainak megfelelően 
x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, 

kimutatást, diagramot készít, számításokat végez  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist hoz 

létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést végez 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti 

tevékenység bemutatásához 
  x 

Levelezést folytat külső partnerekkel, munkatársakkal 

hagyományosan és elektronikusan 
x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: 

keresőprogramot használ információ gyűjtéséhez 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és 

helyesírási szabályai 
x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 



 

  

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei 
x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági 

szabályai 
x x 

A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat 

szabályai 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, 

rendelkezések; biztonságos internethasználat) 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 

 

125. G

épírás és levelezési gyakorlat. tantárgy 340 óra/345  óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

125.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanuló ismerje meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képes legyen a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. Legyenek 



 

  

képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos és 

elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival. 

 

125.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11806-16 Gépírás és számítástechnikai alkalmazások modul 

11809-16 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban modul 

 

125.3. Témakörök 

125.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai  

Az írógépek és a gépírás története. 

Írásversenyek története; versenyeredmények. 

A szabályos gépírás bemutatása. 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei. 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek. 

Elvárások a gépírás elsajátítása során. 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése. 

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése. 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése. 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei. 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet. 

Ujjrend fogalma, kialakítása. 

Az alaptartás fogalma, funkciója. 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok. 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása. 

Folyamatos másolás sortartással. 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

125.3.2. Billentyűkezelés 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben. 

Nagybetűk írása; váltóhasználat. 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója. 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai. 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai. 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, 

mondatgyakorlatok. 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája. 

 

125.3.3. Az írástechnika megerősítése 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok, 

- gyakori betűkapcsolatok, 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.), 

- betűkettőzések, 



 

  

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok, 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok. 

Helyesírási gyakorlatok. 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata). 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása. 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása. 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum. 

 

125.3.4. Sebességfokozás 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása. 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások. 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok. 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai. 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai. 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok. 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása. 

Az időtényező szerepe a gépírásban. 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével. 

Írás folyamatos diktálás után. 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok. 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése. 

 

125.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- különböző nehézségű szövegek, 

- különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek, 

- időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc), 

- írásbiztonság erősítése, 

- mozdulat- és szógyakorlatok. 

Szöveghosszúság növelése. 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok. 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása. 

 

125.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok. 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc). 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása. 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása. 

Korrektúrázás gyakorlata. 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel. 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése. 

 

125.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása. 



 

  

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei. 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával). 

A hivatali stílus alkalmazása. 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai. 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése. 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai. 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei. 

 

125.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások). 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.). 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői. 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében. 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, 

elérhetőségek stb. írásmódja). 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői. 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb. 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői. 

Iratok készítésének gyakorlatai. 

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok. 

 

125.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői. 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem. 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem. 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban. 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, 

szakmai önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához 

(munkavégzés, munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, 

pihenőidő stb.) kapcsolódó iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői. 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai, ezek nyelvi, tartalmi és formai 

jellemzői. 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai. 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből. 

 

125.3.10. Komplex levélgyakorlatok 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – 

alkalmazva a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  



 

  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- gyorsírási sztenogramból, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése. 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése. 

Körlevélkészítés. 

 

125.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Kizárólag számítógépterem 

 

125.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

126. I

rodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 134 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

126.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan 

– tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és 

adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A 

tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási 

teendőkre és veszélyeire is. 

 

126.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépírás és levelezés, informatika, titkári ügyintézés 

 

126.3. Témakörök 

126.3.1. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenységnek, feladatainak megfelelően. 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, 

megnyitása, bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan. 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan. 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 



 

  

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

126.3.2. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, 

termékjellemzők, szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

126.3.3. Táblázatok készítése a titkári munkában 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, DARAB2, 

DARABTELI, DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

- A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredménykimutatás stb. készítése. 



 

  

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

126.3.4. Adatbázisok készítése a titkári munkában 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

126.3.5. A prezentáció mint kommunikációs technika 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában. 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás). 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.). 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai. 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban. 

 

126.3.6. A weblapkészítés alapjai 

Honlap-készítési alapfogalmak. 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok. 

Bekezdések, felsorolások. 

Táblázatok. 

Képek használata. 

Hivatkozások. 

Weblapkészítés gyakorlata. 

 

126.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

126.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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12083-16 azonosító számú 

Gyorsírás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12083-16 azonosító számú Gyorsírás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK  

Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek 

személyesen, telefonon hagyott üzeneteit 
x 

Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott 

fontosabb információkat 
x 

Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit x 

Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos 

információkat 
x 

Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek) 
x 

Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott 

technikai eszközöket 
x 

Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, 

adategyeztetést végez  
x 

Begyűjti és nyilvántartja az eseményen való részvétellel, 

adatjegyzéssel kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi eszközöket, 

melyekről jegyzéket készít és gondoskodik ezek 

visszaszolgáltatásáról 

x 

Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről x 

A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, 

nyelvhelyességi szempontból javítja 
x 

Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót 

készít 
x 

A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti x 

Ügyiratot, levelet készít sztenogramból x 

Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok 

rögzítésével kapcsolatosan az adatvédelmi szabályok betartásával 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A gyorsírás jelei és jelölési módjai x 

A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai x 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai x 

Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai 

eszközök) 
x 

A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai x 

A gyorsírással készített dokumentumok fajtái (emlékeztető, 

feljegyzés, jegyzőkönyv) 
x 

A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének 

követelményei 
x 

Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  



 

  

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag/perc) x 

Áttételkészítés, kivonatolás x 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat x 

Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés/perc) x 

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Kézügyesség x 

Precizitás x 

Kitartás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Közérthetőség x 

Tömör fogalmazás x 

Visszacsatolási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kontroll (ellenőrzés) x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x 

 

127. G

yorsírás gyakorlata tantárgy 392 óra/371 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

A +órák az 5/13. és a  2/14. évfolyamon a fő szakképesítést támogató tantárgy 

gyakorlására, elmélyítésére szolgál. 

 

127.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gyorsírás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló elsajátítsa a gyorsírást,  

mint speciális írástevékenységet, melynek jellemzője egy sajátos jelkészlet és hangjelölési 

eljárás, valamint az ezek alapján előállított és alkalmazott rövidítések, illetve rövidítési 

módok. A tanuló ennek birtokában képes lesz rövid és min. 100 szótag/perc sebességgel 

elhangzó közlések, információk, diktátumok stb. gyorsírással történő jegyzésére és ezek 

közérthető formában történő áttételére – alkalmazva a tízujjas vakírás technikáját –, 

továbbá az így előállított dokumentumok, iratok, levelek megszerkesztésére. 

 

127.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, informatika 

 

127.3. Témakörök 

127.3.1. A gyorsírás alapelemei 

Az egységes magyar gyorsírás hasznossága, alapvető jellemzői. 

A gyorsírási tevékenység mibenléte: jelek, jelölési módok, rövidítések, rövidítési 

eljárások. 

A gyorsírás és a nyelv kapcsolata. 

A gyorsírás és a helyesírás. 

A gyorsírás és a beszéd kapcsolata. 

A gyorsírás alapvető fogalmai (gyorsírás, sztenogram, áttétel, jel, jelölés, rövidítés 

stb.). 



 

  

Nyelvtani (hangtani), nyelvhasználati ismeretek a gyorsíráshoz (magas, mély 

magánhangzók, hosszú, rövid mássalhangzók, hangrend stb.). 

Szükséges felszerelések, elvárások. 

Vonalgyakorlatok; a gyorsírás jelelemei. 

Írástechnikai gyakorlatok. 

 

127.3.2. Jelöléstani alapok 

Hangjelölések: mássalhangzójelek; az a, e jele és jelölése; az á, é hang jele és jelölése 

szó belsejében. 

Szavak írása: egy és több szótagú szavak, vegyes hangrendű szavak, igekötős igék, 

összetett szavak írása. 

Magánhangzó-torlódás (pl. ea, eá, áa, aá). 

Mássalhangzó-torlódás fogalma és jelölési esetei: kiejtés szerinti írás (egyszerűsítés), 

különjelek, kihagyás, süllyesztés, betű-összeolvasztás, öblösítés. 

A viszonylagos sor fogalma, írás a viszonylagos soron. 

További fogalmak: közel- és távolírás, vékony-vastag jelek, jelelemek, 

hangrendszakadás, interpunkciós jelölés, utóvastagítás, kétszer vastagítás, szókép, 

átírás, áttétel, szabatosság, fonetikus olvasás stb. 

 

127.3.3. Rövidítéstani alapok 

Rövidítés fogalma; rövidítési eljárások. 

Rövidítések alkotása: egyszerű, kezdőhang, elhagyás stb. 

Toldalékrövidítések. 

Rövidítések alkalmazása a sztenogramban. 

Írás diktálás után, diktálási sebesség: min. 50-60 szótag/perc. 

Kézi áttétel készítése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Sztenogram- és írásellenőrzési technikák, javítási eljárások. 

 

127.3.4. A magánhangzók jelképes jelölése 

Magánhangzók jelképes jelölése: alaki és helyzeti jelmódosítással: 

- nagyítás (felfelé, lefelé, háromsoros), 

- az á, é jelölése szókép elején, végén: nagyítás, hangzóvonalas jelölés; 

rövidítések, toldalékrövidítések, különjeles toldalékrövidítések, 

- az i-í jele, jelölése a szó elején, belsejében és végén, 

- háromsoros nagyítás, 

- az ö-ő és az o-ó magánhangzó jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében, 

- rövidítések, toldalékrövidítések az i hanggal kapcsolatosan, 

- az ü-ű és az u-ú hang jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében, 

- i, ö, o, ü, u hangokat tartalmazó rövidítések, toldalékrövidítések, 

- magánhangzó-torlódások jelölése a szókép elején, belsejében, végén: 

hangzóvonal, betűjel, utóvastagítás, kétszeres vastagítás, némajel. 

A kettőshangzó fogalma. 

Az ei, ai kettőshangzó jele és jelölése. 

Helyettesítés (ej-aj, ely-aly szótagokban). 

Rövidítések az ei, ai kettőshangzó köréből. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 60-70 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 



 

  

 

127.3.5. Kettőshangzós jelölések 

Kettőshangzós jelek és jelölések. 

Az e és az a kezdetű kettőshangzók:  

- az eö, ao, eü, au kettőshangzók és jelölésük, 

- az e, a kezdetű vegyes hangrendű jelölés - hajlított jelek: eo, aö;,eu, aü, 

- az ee, aa, eé, aá kettőshangzók és jelölésük, 

- az ea, ae; eá, aé kettőshangzók és jelölésük. 

Az é, á kezdetű kettőshangzók és jelölésük: ée, áa, éé, áá, éá, áé. 

Az ö és az o kezdetű kettőshangzók és jelölésük. 

Az ü és az u kezdetű kettőshangzók és jelölésük. 

Az i kezdetű kettőshangzók és jelölésük. 

Átmetszés, föléírás. 

Rövidítések a kettőshangzók köréből. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 70-80 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok, különös tekintettel a kettőshangzó fonetikus 

olvasására. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

127.3.6. Rövidítésalkotás 

A jegyzetelést könnyítő, írássebességet növelő rövidítési eljárások és rövidítések 

alkotása: 

- összetett szavak, igekötős igék írása, 

- egybeírás, emlékeztető jelölés (aláhúzás), 

- szókapcsolatok rövidítése, 

- toldalékrövidítések, 

- névutók, névmások rövidítései, 

- gyakori idegen szavak rövidítései, 

- rövidítésbokrok, 

- jelölések alapján, 

- grafikai hasonlóság alapján, 

- szövegtartalom alapján, 

- hármashangzós rövidítések, 

- nyelvtani kapcsolatokon alapuló rövidítések, 

- értelmi kapcsolatokon (szövegösszefüggésen) alapuló rövidítések, 

- önálló rövidítésalkotás. 

 

127.3.7. Írássebesség fokozása 

A jelöléstani ismeretek összefoglalása, ismétlése. 

Rövidítések alkalmazási készségének fejlesztése. 

Mondatgyakorlatok a rövidítések rögzítésére. 

Szöveggyakorlatok. 

Az írástechnika tökéletesítése. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 80-90 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

127.3.8. Az irodai gyorsírás gyakorlata 



 

  

A jegyzetelés technikájának finomítása. 

Számok, tulajdonnevek, kifejezések írása, rövidítései. 

Iratokban, levelekben használt adatok, kifejezések, panelmondatok rövidítései. 

Szövegfeldolgozások. 

Tartalmi rövidítéscsoportok elsajátítása, pl. munka, közigazgatás, kereskedelem, üzleti 

élet, gazdaság, mezőgazdaság, ipari tevékenység, oktatás, egészségügy, Európai Unió, 

világgazdaság, pénzügy, adózás, szociális ügyek, környezetvédelem, utazás stb. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 90-100 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

127.3.9. A jegyzetelés alapgyakorlatai 

A titkári munkakör tartalmához kapcsolódó – jegyzetelést igénylő – feladatok. 

A jegyzetelés technikája. 

Jegyzetelési gyakorlatok: információk, adatok, üzenetek, telefonüzenetek feljegyzése, 

emlékeztetők készítése, egyszerű és belső, szervezeti iratok, levelek adatainak, 

tartalmának jegyzése, összefoglaló, feljegyzés készítése. 

Felkészülés eseményen elhangzottak jegyzetelésére: adatok, események, nevek, 

helyszínek, időpontok, programok stb. előzetes egyeztetése. 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai. 

Nyelvhelyességi gyakorlatok. 

A jegyzett szöveg stilizálása. 

Kivonatolási alapgyakorlatok: címadás, lényegkiemelés, fésülés, rövidítés stb.. 

Gépi áttétel készítése a gyorsírással készült jegyzetelésről, kivonatolt szövegekről. 

 

127.3.10. Dokumentumkészítés gyorsírással 

A titkári, irodai munka tartalmával összefüggő dokumentumok komplex elkészítése: 

- jegyzés gyorsírással, 

- áttételkészítés, 

- stilizálás, 

- kivonatolás, 

- dokumentumszerkesztés. 

Beszédrögzítést támogató technikák. 

Hangrögzítő eszközök kezelése. 

Hangrögzítő készülékkel támogatott jegyzetelés és áttétel készítése. 

 

127.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Sztenogram írásához vonalazott táblával felszerelt speciális tanterem. 

 

127.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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12084-16 azonosító számú 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK  

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a 

nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi 

viselkedéstől eltérő követelményeit 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi 

protokoll előírásait 
x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a 

vezető és beosztott közötti munkamegosztásból eredő alá-

fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó magatartási 

szabályokat 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, 

navigációs programokat 
x 

Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja 

a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó különbségek x 

Üzleti nyelvi kultúra x 



 

  

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, 

információs szupersztráda 
x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, 

szerepfelfogás, megfelelés, társas befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, ügyfelek, 

vendégek stb.) 
x 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali életben x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

128. K

ommunikáció a titkári munkában tantárgy 201* óra/170 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

*A +óra a 12. évfolyamon a fő szakképesítést támogató elmélyítését szolgálja. 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

 

128.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 



 

  

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes 

az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában, a szituációnak megfelelően legyen képes 

alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb viselkedési 

szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi környezethez, aktívan 

vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló 

konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

128.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv, etikett, protokoll 

 

128.3. Témakörök 

128.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 

A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága. 

A kultúra és a nyelv összefüggései. 

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata. 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás. 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára. 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású 

szavak tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen 

visszautalás, elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek 

(sorszám-tőszám, igekötők, idegen szavak, divatszavak). 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott 

fokozás, toldalék, névutóhasználat. 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák. 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata. 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, 

hadarás, dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés 

közben, rágózás beszéd közben; lámpaláz leküzdése. 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás 

- kis- és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás 

szabályai - írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, 

keltezés, címzés. 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; 

szótárak, helyesírás-ellenőrző használata. 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái. 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd. 

A társalgási és a hivatalos stílus.  

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, 

internet, e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása. 



 

  

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése. 

 

128.3.2. Üzleti kommunikáció 

Az üzleti kommunikáció fogalma, formái: 

- tömegkommunikáció (pl. reklám), 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató), 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás). 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben. 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra. 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra. 

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező. 

Az üzleti kommunikáció csatornái. 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei. 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása. 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői. 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata. 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei. 

Szervezetek közötti kommunikáció. 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben. 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben. 

 

128.3.3. Protokoll az irodában 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll. 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei. 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás. 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja. 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben. 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció. 

Titkári kapcsolatok protokollja. 

 

128.3.4. Digitális kommunikáció a titkári munkában 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei. 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések. 

Az internethasználat biztonsági elemei. 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony internethasználat 

szabályai. 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük. 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda. 

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú. 

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával. 

A webkeresők használata. 

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása. 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása. 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban. 



 

  

E-ügyintézés fogalma, feltételei. 

E-közigazgatás szintjei:   

- információközlés (pl. online információközlés), 

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése), 

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu), 

- interakció (pl. elektronikus számlázás). 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklám-fajták. 

 

128.3.5. Nemzetközi protokoll 

Nemzetközi üzleti színterek, események. 

Nemzetközi kulturális különbségek. 

Kulturális szokások. 

Interkulturális érzékenység. 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása. 

Nemzetközi delegáció fogadása. 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél. 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken. 

Protokoll a diplomáciában. 

Nemzetközi üzleti etika. 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban. 

 

128.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői. 

Szervezeti formák. 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről. 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei. 

A munkahelyi kommunikáció síkjai. 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, -felfogás, -megfelelés). 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, 

partnerek, hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei. 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok. 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba. 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során. 

 

128.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, 

tulajdon, birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.). 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek 

közötti). 

A konfliktusszintek jellemzői. 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó). 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok). 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk. 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai. 



 

  

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása, 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus. 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében. 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei. 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei. 

 

128.3.8. Tárgyalástechnika 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái. 

A tárgyalások típusai. 

A tárgyalás előfeltételei. 

A tárgyalás személyi feltételei. 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői. 

A tárgyalás folyamata; előkészületei. 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus. 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika. 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán. 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán. 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség 

(leleplezés) és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret.  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek. 

A tárgyalás lezárása, utógondozása. 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői. 

Tárgyalási protokoll. 

 

128.3.9. Marketingkommunikáció 

A marketingkommunikáció fogalma, területei. 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök). 

A promóció fogalma, céljai, eszközei. 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei. 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban. 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek. 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók. 

A vásárló könyve kommunikációs hatása. 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban. 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái. 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk 

stb.). 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban. 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában. 

 

Az ágazati komplex szóbeli érettségi vizsga szóbeli témaköreinek feldolgozása, 

számonkérése. 

 

 

 

128.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda 



 

  

 

128.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10072-16 azonosító számú 

Rendezvény- és programszervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10072-16 azonosító számú Rendezvény- és programszervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Szervezeten belüli rendezvényeket szervez (ünnepség, tárgyalás, 

értekezlet, workshop) 
x x 

Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, 

tanulmányút) 
x x 

Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét x x 

Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához   x 

Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról   x 

Elkészíti a rendezvényre, programra szóló meghívót és 

gondoskodik az elküldéséről 
  x 

A helyszín és a tárgyi feltételek kijelölésekor, előkészítésekor 

munkavédelmi szakemberrel, képviselővel együttműködve 

gondoskodik a munka- és balesetvédelmi előírások, követelmények 

betartásáról, betartatásáról 

x x 

Gondoskodik a vendéglátás megszervezéséről, egyéb szolgáltatások 

megrendeléséről 
  x 

Kezeli a protokoll-adatbázist   x 

Megszervezi a reklámajándékozást x x 

Biztosítja és kezeli a reprezentációs kellékeket a vendégek 

fogadásához 
x x 

Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos 

dokumentumokat 
  x 

Koordinálja a rendezvény utómunkálatait x x 

Előkészíti vezetője szakmai programjait x x 

Előkészíti vezetője hivatalos útjait.   x 

Költségkalkulációt készít programokhoz   x 

Rendezvények, programok szervezésekor dokumentumokat készít   x 

Kapcsolatot tart a médiával   x 

Sajtó- és médiahirdetéseket fogalmaz, jelentet meg   x 

Sajtótájékoztatót szervez   x 

Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz   x 

Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot készít   x 

Korszerű multimédiás eszközöket használ   x 

Munkája során betartja a környezettudatosság szempontjait   x 

Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során 

betartja a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokat 
  x 



 

  

SZAKMAI ISMERETEK   

A rendezvények, munkaprogramok fajtái x   

A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai x x 

Szervezeten belüli rendezvények jellemzői x   

Külső szakmai rendezvények sajátosságai x   

Rendezvények, programok forgatókönyve x x 

Rendezvények, programok előkészítése x x 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, 

mellékszolgáltatásai 
x x 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek x x 

Rendezvények, programok utómunkálatai x x 

A programszervezés fázisai, dokumentumai x x 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései x x 

A PR szerepe a gazdasági életben x   

A PR célja, feladata a reklámajándékozással x   

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban x   

A reklám funkciói x   

A vállalati arculat elemei x   

A cég bemutatásának módjai x x 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról x x 

Internethálózat, keresőprogramok   x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai   x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Ügyviteli szoftverek kezelése x x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x   

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás x x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség   x 

Önállóság x x 

Terhelhetőség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség x x 

Konfliktusmegoldó készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

Áttekintő képesség   x 

Eredményorientáltság   x 

 

  



 

  

129. R

endezvény- és programszervezés tantárgy 67 óra/ 72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

129.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezés tantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák az 

alapvető rendezvény- és programszervezési, valamint konferenciaprotokoll ismereteket. 

Ismerjék meg és legyenek tisztában a rendezvény- és programszervezéshez szükséges 

forgatókönyv és egyéb dokumentumok készítésével, tudjanak költséget tervezni, legyenek 

jártasak a rendezvény utómunkálataiban is. 

 

129.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

 

129.3. Témakörök 

129.3.1. Rendezvény- és programszervezési ismeretek 

A rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában. 

A rendezvény- és programszervezés alapfogalmai, alapelvei. 

A rendezvény- és programszervezés folyamata, teendői. 

A rendezvények, programok fajtái és sajátosságaik (üzleti, tudományos, társadalmi, 

politikai, állami, kulturális rendezvények). 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek. 

A marketing és piackutatás kapcsolata. 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei. 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése. 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás. 

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a rendezvény- és programszervezés 

során. 

 

129.3.2. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények 

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények. 

Szervezeten belüli rendezvények, programok típusai. 

Ünnepség, tárgyalás, értekezlet megszervezésének folyamata, teendői, dokumentumai. 

Külső protokolláris és szakmai rendezvények, programok típusai. 

A vezető szakmai programjainak előkészítése. 

A vezető hivatalos útjának előkészítése. 

Protokollesemény, tanulmányút szervezésének folyamata, teendői, dokumentumai. 

 

129.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

129.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

130. R

endezvény- és programszervezés gyakorlata tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

130.1. A tantárgy tanításának célja 

A Rendezvény- és programszervezés gyakorlata oktatásának célja, hogy a tanulók 

legyenek képesek a különböző rendezvények és programok megszervezésében 

közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. 

Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, lebonyolításához, 

kalkuláció készítéséhez szükséges ismereteket. Legyenek képesek a forgatókönyv, a 

lebonyolítási ütemterv és a rendezvényhez kapcsolódó egyéb dokumentumok önálló 

elkészítésére, valamint a rendezvény, program értékelésére, a tapasztalatok összegzésére. 

 

130.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll modul 

10072-16 Rendezvény- és programszervezés modul Rendezvény- és programszervezés 

elméleti tantárgya 

 

130.3. Témakörök 

130.3.1. Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői 

Rendezvények forgatókönyve. 

Lebonyolítási rend. 

Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdet). 

Szerződések előkészítése, kötése. 

Meghívó. 

Sajtómappa. 

 

130.3.2. Forgatókönyv-készítés 

Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései. 

Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet). 

A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása. 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai. 

Rangsorolás, rangsorolási feladatok. 

Ültetési rend (francia, angol rendszer). 

Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültető kártya, asztali névtálba, 

tabló, térkép, menükártya). 

Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken. 

Protokoll események eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, 

névtábla, eligazító kártya, étkezési kupon). 

Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák. 

Ajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepe, jellemzői. 

A rendezvény, program utómunkálatai. 

Vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, programterv összeállítása. 

Protokoll-adatbázis. 

Ügyfél-adatbázis. 

Internethálózat, keresőprogramok. 

Komplex forgatókönyvek készítése. 

 



 

  

130.3.3. Sajtótájékoztató szervezése 

Kapcsolattartás a médiával. 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései. 

Sajtómappa tartalma, készítése. 

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása. 

 

130.3.4. Költségkalkuláció 

Projektköltségvetés fogalma. 

A projektköltségvetés elemei. 

A projektköltségvetés összeállítása. 

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása. 

Költségkalkuláció készítése programokhoz. 

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja. 

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok. 

A számlakiegyenlítés módjai. 

 

130.3.5. Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben 

A PR szerepe a rendezvényszervezés előkészítésében, lebonyolításakor. 

A PR célja, feladata a reklámajándékozással. 

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban. 

A vállalati arculat elemei. 

A reklám funkciói a rendezvényszervezés során. 

A cég bemutatásának módjai. 

Céges arculatelemek. 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról. 

 

130.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógép-terem, taniroda 

 

130.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

12085-16 azonosító számú 

Titkári ügyintézési gyakorlat 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 12085-16 azonosító számú Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Tervezi a saját munkáját, szervezi a hatáskörébe tartozó 

munkafolyamatokat és vezetője időbeosztását 
x x 

Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az ügyfeleket, partnereket; 

kezeli az ügyfél- és partnerlistát 
x x 

Vezeti az irodai munka alapdokumentumait x x 

Jegyzőkönyv-vezetési teendőket lát el x x 

Irat- és dokumentumkezelési feladatokat végez (hagyományosan 

és elektronikusan) 
x x 

Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait x x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel; 

javaslatot tesz az iroda tárgyi feltételeinek alakítására.  
x x 

Gazdálkodik az irodai készletekkel, reprezentációval x x 

Nyilvántartást végez különböző területen x x 

Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok 

és eszközök beszerzésére 
x x 

Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat, 

szervezeti utasításokat 
  x 

Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével 

kapcsolatos feladatokat 
  x 

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok 

változásait 
  x 

Információs tájékoztató anyagokat készít   x 

Információkat kér és továbbít a munkatársak számára   x 

Előkészíti az álláshirdetést, a munkaerő-felvétel dokumentumait x x 

A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet (munkaerő-

felvétel, munkaerő-leszerelés, munkaszerződés, kollektív 

szerződés, szabadságterv) 

x x 

Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez x x 

Betartja az adatfelhasználás szabályait, az adatvédelem előírásait x x 

Számítógépes ügyviteli programcsomagot használ 

(dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, 

tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár 

kezelésére, ügyféllisták kezelésére, névjegykártya-készítéshez, 

boríték- és címkekészítéshez stb.) 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás, naptárfunkciók  x   

A szűrőfeladatok szabályai x   



 

  

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis 

működtetése  
x x 

A jegyzőkönyvek fajtái, funkciója; a jegyzőkönyvek szerkesztése 

(teljes, kivonatos) 
x x 

A jegyzőkönyv-vezetéssel összefüggő teendők (előkészületek, 

beszédrögzítés, 

-jegyzés, kivonatolás, stilizálás, szerkesztés, utómunkálatok) 

x x 

Irat- és dokumentumkezelés szervezete, szabályozása, folyamata, 

teendői (az irat érkezésétől/keletkezésétől a selejtezésig, 

tárolásig) 

x x 

Szervezeti dokumentumok, nyomtatványok, bizonylatok 

kiállítása, kezelése 
  x 

Adat- és információ-felhasználás szabályai, adatvédelem x x 

Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök az 

irodai munkafolyamatokban 
x x 

Ergonómiai és környezetvédelmi szempontok az irodában x x 

Irodai készleteket, reprezentációs eszközöket kezel x x 

Nyilvántartási teendők (eszköz, munkaidő, továbbképzések, 

szabadság, nyomtatványok, kiadványok, juttatások stb.) 
x x 

E-ügyintézés, e-közigazgatás x x 

A munkaerő-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, 

interjúk előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése) 
x x 

Projektismeretek  x   

A vezetés, irányítás elemei (motiváció, döntés, 

problémamegoldás, időmenedzselés, konfliktuskezelés, 

ellenőrzés, értékelés) 

x   

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben 

(személyiségtípusok, önismeret, önértékelés, önfejlesztés, 

önmenedzselés); karriertervezés  

x   

Titkári munkaköri elvárások, álláskeresési technikák  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása   x 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; 

beszédkészség 
x x 

Jegyzőkönyv-vezetés (kivonatolás)    x 

Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése   x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 

leütés/perc) 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Önállóság   x 

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség (nyelvhelyesség)   x 

Kommunikációs rugalmasság x   

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező képesség x x 



 

  

Tervezés x x 

Áttekintő képesség x x 

 

131. T

itkári ügyintézés tantárgy 134 óra/134  óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

131.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a 

titkári munkakör tevékenységformáit, amely képet ad a munkahelyi irodai teendőkről, 

szervezési feladatokról, az irodai környezetről, tárgyi, személyi feltételekről, az ott zajló 

munkafolyamatokról. A tanulók e körben megismerhetik az idő- és készletgazdálkodás 

teendőit, reprezentációval és ajándékozással, ügyfél-kapcsolatok, információk, adatok stb. 

kezelésével együtt járó és egyéb nyilvántartásokat, a vezetés-szervezés elemeit, valamint a 

személyiségfejlesztés lehetőségeit a titkári munkaköri elvárások ismeretében. Betekintést 

nyerhetnek a munkaerő-gazdálkodás egyes elemeibe, pályázatok, projektek készítésének 

folyamatába. 

 

131.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

 

131.3. Témakörök 

131.3.1. Munkaszervezés az irodában 

Az iroda fogalma, fajtái. 

A különböző irodatípusok funkciói. 

Az iroda berendezései, tárgyi feltételei – modern elrendezések. 

Az irodai munkatér kialakítása. 

Az irodai környezet munkára, személyre gyakorolt hatásai; a jó közérzet feltételei. 

Modern irodák, változó irodaszemlélet: papír nélküli, környezettudatos, zöld iroda, 

intelligens iroda, home office, shared desk, hot desk stb. 

Office-központok fogalma; előnyei, hátrányai. 

Online irodák (távmunka), virtuális munkaközösségek fogalma; előnyei, hátrányai. 

Eszközök a munka szolgálatában: informatikai, kommunikációs, irodatechnikai 

(ügyviteli); funkcióik; elhelyezésük az irodában. 

Online-eszközök az irodai kapcsolattartásra: blog, közösségi oldalak, weboldalak,  

e-mail, skype – használatuk, alkalmazásuk szervezeti célokra. 

Irodai munkaterhelés, egészségvédelem (pl. fény, zaj, klíma, színek, illatok, tér, 

formák, kényelem, pszichés terhelés, stresszforrások és feloldásuk stb.). 

Munkavédelem az irodában: a képernyős munkahelyek kialakításának minimális 

egészségügyi és biztonságos feltételei; előírásai. 

Hagyományos és modern (digitális alapú) munkafeladatok az irodában. 

Az irodai munkaszervezés alapelvei, követelményei hagyományos és digitális 

munkafolyamatokban. 

Rend, rendszer, rendezettség az irodában. 

A személyes munkaszervezés alapelvei. 

 

131.3.2. Titkári feladatok 

A titkár, titkárság helye, funkciója a szervezeti hierarchiában. 



 

  

Titkári funkciók: személyi, szervezeti. 

Titkári munkakörök (foglalkozások). 

Titkári munkaköri elvárások; titkári etikai kódex. 

Postázási feladatok. 

Iroda- és munkaszervezési teendők a titkári munkában. 

Kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása a titkári munkában. 

Telefonos kapcsolattartás; illemszabályai. 

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése. 

Szűrőfeladatok: személyes, telefonos, írásos, elektronikus megkeresés 

vonatkozásában. 

Vendégfogadás, vendéglátás az irodában. 

Programok, rendezvények, utazások szervezése. 

Pályázatfigyelés; projektfeladatok. 

Humánerőforrás-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk 

előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése). 

Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, frissítése. 

Irodai gazdálkodás (irodaszerek készletezése, házipénztár-kezelés, reprezentációs 

keret kezelése stb.). 

Bélyegzők kezelése. 

Ügyintézés hagyományos, személyes megjelenéssel, telefonon, levélváltással és e-

csatornán. 

Jogszabálykövetés, jogszabálykeresés. 

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, 

önismeret, önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés. 

Álláskeresési technikák titkári munkakörben. 

 

131.3.3. Információs folyamatok az irodában 

Információs folyamatok: információ keletkezése, feldolgozása → funkciója, tárolás, 

továbbítás. 

Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei. 

Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái. 

A dokumentumok előállításának módjai. 

Irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei. 

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban. 

Az irattár, levéltár fogalma. 

Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása. 

Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei. 

A papíralapú és digitális irattárolás biztonsági védelme. 

A selejtezés (papíralapú, digitális), az eljárás folyamata, dokumentálása. 

Az iratkezelés és –tárolás dokumentumai. 

 

131.3.4. Adat- és információvédelem az irodában 

Adat és információ fogalma. 

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása. 

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük. 

A személyes adatok védelme. 

A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai. 

Közérdekű adatok közzétételének szabályai. 

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, 

adatvédelmi felelős, adatkezelők). 



 

  

A szervezeti adatkezelés szabályozása. 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei. 

Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei. 

 

131.3.5. Időgazdálkodás 

Az idő fogalma, jellemzői. 

Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői, személyes időmenedzsment, munkaidő, 

pihenőidő, aktív, értékteremtő idő, elpazarolt idő stb. 

Az időgazdálkodás alapelvei. 

Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, rendszer 

hiánya, cél hiánya, motiváció hiánya, fáradság stb. 

Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, időrabló tényezők 

leépítése, hatékony munkastílus kialakítása, kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, 

hatékony munkaszervezés, munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, 

fegyelem, pluszidők kihasználása, energiaszint növelése, jutalmazás stb.  

A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei. 

Időtényezők a titkári munkában. 

Időgazdálkodás-munkaszervezés a titkári munkakörben: 

- személyes időmenedzsment:  

 munkafeladatok minősítése (fontos, sürgős elvek mentén), 

 prioritások felállítása, 

 checklisták készítése, 

 időterv készítése, 

 hatékony munkaszervezés: kié a munka? 

 végrehajtás – rugalmasság, 

 határidő-nyilvántartás. 

- vezető-titkár idejének, munkafeladatainak összehangolása, 

- ügyfelek idejével való gazdálkodás. 

 

131.3.6. Vezetési és projektismeretek 

A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása. 

Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés. 

Vezetési stílusok. 

Szervezeti formák, szervezeti kultúra. 

Projekt fogalma, típusai, csoportosítása. 

A projekt folyamata: koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtás-

megvalósítás, ellenőrzés. 

A projektben részt vevők: projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív 

tagok – feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; 

külső, belső érdekcsoportok). 

 

131.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, taniroda 

 

131.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

132. T

itkári ügyintézés gyakorlata tantárgy 227 óra/ 227 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

132.1. A tantárgy tanításának célja 

A Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a megszerzett 

titkári ismeretek és titkári ügyintézés elméleti ismereteire alapozva gyakorlati 

tapasztalatokat szerezzenek az irodában – és a titkári munkakörben – végzendő 

tevékenységekről a döntés-előkészítő szakasztól kezdődően a tervezési, lebonyolítási, 

ellenőrzési folyamatokon át az ezeket kísérő nyilvántartásokig, dokumentumkezelési,  

-tárolási teendőkig. Mindeközben a tanulóknak módjuk van konkrét feladatokat végezni: 

pl. adatbázisok, jegyzőkönyvek, nyilvántartások, irat- és dokumentumkezelés, 

készletgazdálkodás, projektek, IKT-eszközök, munkaerő-gazdálkodás és egyéb 

dokumentumok készítése stb. körében tanirodai keretek között.  

 

132.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű modul 

12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul Titkári ügyintézés elméleti 

tantárgya 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

 

132.3. Témakörök 

132.3.1. Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek 

A jegyzőkönyv-vezetési munka jellege, tartalma. 

A jegyzőkönyv fogalma, tartalmi jellemzői. 

A jegyzőkönyvek készítésének alkalmai. 

A jegyzőkönyvek típusai: megállapodás/határozati; teljes/szó szerinti, 

kivonatos/rövidített jegyzőkönyvek. 

Technikai eszközök a jegyzőkönyvvezető szolgálatában. 

Elvárások a jegyzőkönyvvezetővel szemben. 

Előkészületek a jegyzőkönyvek vezetésére: 

- egyeztetés a jegyzőkönyv felvételének eseményéről, körülményeiről, 

- információk gyűjtése az eseménnyel kapcsolatban, 

- a jegyzés körülményeinek előkészítése (tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek), 

- a jegyzéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése, 

- személyek, adatok előzetes azonosítása, ezek dokumentálása (regisztráció), 

- a résztvevők informálása az adatjegyzéssel, -rögzítéssel kapcsolatosan, 

- a résztvevők (meghallgatottak) előzetes tájékoztatása az adatjegyzéssel 

összefüggésben, 

- iratok, dokumentumok begyűjtése, regisztrálása, másolása, tárolása az 

eseményen való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatosan, 

- az eseményen használatos dokumentumokról, tárgyi eszközökről jegyzék, 

nyilvántartás készítése, 

- a begyűjtött dokumentumok, tárgyi eszközök visszaszolgáltatása, ennek 

dokumentálása, 

- az esetleges zavaró tényezők elhárítása, vezetők, résztvevők tájékoztatása, 

- bizalmas, titkos adatok kezelése, 



 

  

- az esemény fókuszának meghatározása a vezetővel egyetértésben, 

- résztvevők regisztrálása, 

- a jegyzéshez legoptimálisabb hely kiválasztása, elhelyezkedés stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése folyamán: 

- az esemény folyamatos követése, 

- az elhangzottak jegyzése, rögzítése, 

- nevek, számok, adatok stb. pontosítása, 

- az eseményt befolyásoló körülmények (taps, nevetés, fütty, kivonulás stb.) 

feljegyzése, rögzítése, 

- zavaró körülmények elhárítása stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése után: 

- az eseményen rögzített, jegyzett történések, adatok ellenőrzése, pontosítása 

- az eseményen használt – a rögzítést, jegyzést meghatározó – dokumentumok, 

tárgyi eszközök átvétele, dokumentálása, 

- a jegyzőkönyv elkészítése, megszerkesztése, 

- jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, 

- a jegyzőkönyvből feljegyzés készítése az érintettek számára, 

- a jegyzőkönyv, kapcsolódó dokumentumok eljuttatása az érintettekhez, 

- a jegyzőkönyvek átadásának dokumentálása stb. 

Jegyzőkönyvek, kapcsolódó dokumentumok kezelése, tárolása. 

Előírások, szabályok, utasítások betartása a jegyzőkönyvvezetéshez kapcsolódóan. 

 

132.3.2. Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok 

A jegyzőkönyvek tartalmi, nyelvi-stiláris és formai követelményei. 

Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok: nyelvhelyesség, helyesírás, címadás, 

lényegkiemelés, kulcsszó- és tételmondat-keresés, téma-meghatározás, tömörítés, 

fésülés, stilizálás, áthidaló kifejezések alkalmazása. 

Gyorsírásos rövidítések alkotása. 

Adatjegyzés sajátosságai gyorsírással (nevek, címek, számok stb.). 

Jegyzőkönyvrészletek gyorsírással történő jegyzése, áttétele, megszerkesztése. 

Jegyzőkönyvrészletek jegyzése, rögzítése hanganyagról. 

 

132.3.3. Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok 

A jegyzőkönyv-vezetési ismeretek alapján teljes körű jegyzőkönyv-vezetési feladatok 

végzése:  

- előkészített jegyzőkönyvi anyag diktálása és jegyzése, rögzítése, 

- szimulált esemény történéseinek jegyzése, rögzítése, 

- látogatás konkrét eseményen – az elhangzottak jegyzése, rögzítése. 

Hanghordozón rögzített szöveg jegyzése, rögzítése. 

A feliratozás mint egyidejű beszédrögzítés fogalma, tevékenységtartalma. 

Jegyzőkönyvi részletek stilizálása, fésülése; kivonatolás gyakorlatai. 

 

132.3.4. Jegyzőkönyv készítésének gyakorlata 

A jegyzőkönyv tartalma, formai-alaki megjelenése. 

A jegyzőkönyv felépítése, részei. 

Komplex jegyzőkönyv-készítési gyakorlatok: 

- a jegyzőkönyv tartalmi típusainak megfelelően: kihallgatásról, helyszíni 

szemléről, értekezletről, eseményről, megállapodásról, határozatokról stb., 

- a beszédrögzítés módjának megfelelően: diktálás után, sztenogramból, rögzített 

hanganyagról, 



 

  

- a jegyzőkönyvi formának megfelelően: egyedileg szerkesztett forma – a közéleti 

és hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően, nyomtatványok kitöltésével. 

 

132.3.5. Irodai munkafolyamatok gyakorlata 

Titkári, irodai munkafeladatok készítése az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai 

keretek között: 

- nyelvhasználati, kommunikációs gyakorlatok, 

- információkeresés, -feldolgozás, internethasználat célzottan, 

- kapcsolatok szimulálása, szerep- és szituációs megfelelés, 

- konfliktushelyzetek kezelése, 

- részvétel vitában, tárgyalási szituációban, 

- gyakorlatok az üzleti protokoll köréből, 

- marketingkommunikációs gyakorlatok, 

- reklámanyag készítése, 

- munkaszervezés köréből, pl. irodai tér kialakításának tervezése, irodai 

látogatások,  

- titkári munkaköri leírások elemzése, készítése, álláshirdetés készítése, riport 

készítése, 

- gyakorlatok az időgazdálkodás körében: munkaidőfénykép készítése, időterv 

készítése, változásterv készítése, 

- demonstrációs dokumentumok készítése: névtábla, feliratok, útmutatók, 

térképek stb., 

- pályázatok keresése, pályázati dokumentumok készítése, nyomtatványainak 

kitöltése, projektfeladatok, 

- jogszabálykeresés, 

- keresés névjegyzékben, listában, regisztrációs listában, 

- készletgazdálkodási feladatok, 

- postázási feladatok, 

- leltári dokumentumok vezetése, 

- selejtezés, 

- irattárolás, 

- IKT-eszközök használata stb. 

 

132.3.6. Nyilvántartások gyakorlata 

Titkári, irodai munkafeladatok – nyilvántartást igénylő – dokumentumainak készítése 

az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai keretek között: 

- listák, jegyzékek, jelenléti ívek, regisztrációk készítése irodai alkalmazásokkal, 

- a titkári, irodai munkatevékenység körébe tartozó nyilvántartások készítése 

különböző tartalmakban, 

- papíralapú nyomtatványok kitöltése kézzel, számítógéppel, 

- digitális nyilvántartási nyomtatvány keresése, letöltése, kitöltése számítógéppel 

- online nyomtatványok funkciója, kezelési módja. 

Pénzügyi bizonylatok, egyéb formanyomtatványok, űrlapok kiállítása. 

Az adat- és információkezelésre vonatkozó adatvédelmi előírások ismerete és 

betartása. 

 

132.3.7. Dokumentumkezelési gyakorlat 

A titkári, irodai munkafeladatok körében keletkezett iratok, dokumentumok 

kezelésének gyakorlata egy rendelkezésre álló dokumentumkezelési (ügyviteli) 

szoftver alkalmazásával: 



 

  

- a program funkciói,  

- kezelésének, használatának megismerése, 

- a dokumentumkezelés folyamatelemeinek gyakorlása a szoftver kínálta 

lehetőségek alapján. 

 

132.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda 

 

132.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11554-16 azonosító számú 

Irodai szakmai idegen nyelv 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11554-16 azonosító számú Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK  

Irodai titkári írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen 

nyelven 
x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső iratokat készít idegen nyelven x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen 

nyelven 
x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el idegen nyelven x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven x 

Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon 

kommunikál idegen nyelven 
x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a 

szóbeli és írásbeli kommunikációban 
x 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai x 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok x 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 
x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Idegen nyelvű olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 



 

  

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 

 

133. I

rodai szakmai idegen nyelv tantárgy 93 óra/ 124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A +óra az 5/13. az 1/13. és az 1/14. évfolyamon a fő szakképesítést támogató tantárgy 

elmélyítésére, gyakorlására szolgál.  

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

133.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

133.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

133.3. Témakörök 

133.3.1. Idegen nyelv használata az irodában 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban. 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása. 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk. 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően. 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven. 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok. 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.). 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven. 

Pénzügyi alapfogalmak. 

 

133.3.2. Kapcsolattartás hivatalos szervezetekkel idegen nyelven 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 



 

  

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven. 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.). 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai. 

 

133.3.3. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 

Idegen nyelv használata rendezvényeken. 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése. 

A hatékony kommunikáció feltételei. 

Rendezvények hivatali protokollja. 

Host-ok és hostessek feladatai. 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk. 

 

133.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

133.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

Jogi ismeretek tantárgya  31 óra* 

*12. évfolyamon 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

              A Jogi ismeretek tantárgy elméleti oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerkedjenek és tisztában legyenek azokkal a jogi alapismeretekkel, jogi 

alapfogalmakkal, amelyekkel a mindennapi életben és a munkavállalásuk során találkoznak. 

Ismerjék az Alaptörvényt, a  jogalkotás alapjait, a jogszabályi hierarchiát, a magyar közjogi és 

önkormányzati rendszer felépítését, munkáját. Legyenek tisztában a közigazgatási eljárással, a 

munkajog és a gazdasági jog alapvető jellemzőivel, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségekkel. 

 

 

     1.2.  Témakörök 

              1.2.1.  Magyar közjogi és önkormányzati rendszer  7 óra                                                  

                           A közjogi méltóságok tisztségei 

                           Önkormányzatok típusai 

                           Önkormányzatok feladat- és hatáskörei 

 

               1.2.2.  Polgári jog tárgya és tartalma                                                            7 óra  

                            Polgári jogi jogviszony 

                            Polgári jog alapelvei, rendszere 

                            Jogképesség 

                            Cselekvőképesség és cselekvőképtelenség 

 

               1.2.3.  Szerződéskötés    8 óra                                                                                                

                            Előszerződés  

                            Szerződéskötés alapelvei, fajtái, érvényessége, hatályossága, szabályai, meg- 

                            szűnése, elévülése 

                            Szerződések alaki és formai követelményei 

                            Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

               1.2.4.   Munka Törvénykönyve         9 óra                                                                           

                            A törvény célja és hatálya 

                            Legfontosabb rendelkezések 

                            Kollektív szerződés 

                            Érdekképviseleti szervezetek 

 

 

      1.3.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

               Tanterem 

 

 

 

 1.4.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák 

              (ajánlás)    
 

 

                1.4.1.  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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita   x     

4. önálló tanulói munka x       

5. 

tanulói 

információszerzés 

meghatározott 

témában 

x     internetes elérhetőség 

6. kiselőadás x     projektor, kivetítő 

7. házi feladat     x 
elektronikus kapcsolat 

(email) 

 

 

 

 

                1.4.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x x x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.2. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x       



 

  

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

    x   

 

1.5.  A tantárgy értékelésének módja 

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti     

        értékeléssel. 

 

Dokumentum- és adatkezelés tantárgy 36 óra* 

*A 11. évfolyamon 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A dokumentum- és adatkezelés megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, ügyviteli 

munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és kreatívan – tudják 

alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és adatbázis-

kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű körülmények között is. A tanulókat fel 

kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási teendőkre és 

veszélyeire is. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépírás és levelezés, informatika, titkári ügyintézés 
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FELADATOK    

Munkakörébe tartozó iratokat, leveleket készít 

szövegszerkesztő programmal - utasítások szerint  
x   x 

Kezeli és szakszerűen tárolja a munkatevékenysége 

során keletkező iratokat, dokumentumokat 
  x   

Betartja az adat- és információ-felhasználás 

szabályait 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK    

Az iroda/helyiség kialakítása, a biztonságos és 

egészséges munkafeltételek megteremtése különös 

tekintettel a képernyő előtti munkavégzés minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeire 

vonatkozó előírásokra 

  x   

Kommunikációs, információtechnikai eszközök 

működésének alapelvei, használatuk 
  x   

A dokumentumok típusai, fajtái x     

A dokumentumszerkesztés követelményei, 

készítésének gyakorlata, szövegszerkesztési 

gyakorlatok, feladatok 

x   x 

Az iratok készítésének tartalmi, formai és nyelvi 

követelményei 
x   x 

Az ügyviteli munka jellemző iratai, táblázatok 

készítésének gyakorlata 
x   x 

Az iratkezelés szabályozása   x   

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szervezeti 

formái, alaki és tartalmi követelményei 
  x   

Az irat- és dokumentumkezelés teendői, 

dokumentumai 
  x   

Az irattárolás követelményei, teendői   x   

Az adat- és információkezelés folyamata az 

ügyfélszolgálati munkában: információforrás, 

szerzés,  

-rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás 

  x   

Adatvédelem és a biztonságos adathasználat 

szabályai a 
  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Rend és rendszer kialakításának, megtartásának 

készsége 
  x   

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, 

rendelkezések) 
x x   



 

  

Irat- és dokumentumkészítés készsége x   x 

Szabályértelmezés és -alkalmazás készsége x x   

Szakmai szoftverek és IKT-eszközök használata x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Megbízhatóság x x x 

Precizitás x   x 

Felelősségtudat   x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Irányíthatóság x x x 

Visszacsatolási készség x   x 

Határozottság   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Logikus (rendszerben történő) gondolkodás   x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x 

 

Témakörök 

 

Az iratkezelés szabályai, folyamata,  

Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök működésének alapelvei, használatuk 

Gyakorlati feladatokban táblák, lekérdezések, jelentések létrehozása, módosítása, 

ezekből formázott dokumentum készítése A táblák közötti kapcsolatok, az adatbázis 

adatainak lekérdezése, módosítása 

Gyakorlati feladatokban táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerűbb 

műveletek elvégzése, diagram készítése Standard matematikai és logikai függvények 

alkalmazása, képletek használata 

Szövegszerkesztővel dokumentumok létrehozása, formázása, módosítása, szöveg 

másolása, mozgatása dokumentumon belül, több dokumentum között Szövegszerkesztő-

alkalmazások: pl. egyszerű táblázat létrehozása, képek, rajzok beillesztése, körlevél 

létrehozása 

 

Táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerűbb műveletek elvégzése, 

diagram készítése. Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek 

használata 

A legfontosabb fogalmak ismerete. Használat: táblák, lekérdezések, jelentések 

létrehozása, módosítása, ezekből formázott dokumentum készítése A táblák közötti 

kapcsolatok definiálása, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása 

 

1.3. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépírás és levelezés, informatika, titkári ügyintézés 

 

18.1.2. Komplex irodai gyakorlat tantárgy                                              134 óra/0 óra 

*11. és 12. évfolyamon 

 

18.1.3. A komplex irodai gyakorlat célja: 



 

  

A tanulónak megszerzett gazdasági ismeretei, levelezési, titkári ismeretei (vállalkozói 

ismeretei) bővüljenek, továbbá az irodai titkár szakképesítéshez illeszkedve erősítse a 

gyakorlatorientált képzést. Egyúttal a tanuló rendelkezzék társadalmi, személyi, szociális, 

technikai felkészültséggel, így alkalmassá válik egy vállalkozás komplex gazdasági, ügyviteli 

munkafolyamatainak elvégzésére. 

 

A szövegszerkesztésben szerzett ismereteit bővítse az ügyfelekkel kapcsolatos szóbeli és 

írásbeli szakmai kommunikációs ismeretekkel. 

Alapvető informatikai és számítástechnikai ismereteit egészítse ki telekommunikációs 

adatátviteli ismeretekkel. 

A munkajogi ismereteit bővítse a személyügyi, munkaügyi feladatokkal. 

A számítástechnikai alkalmazás tantárgy keretében tanult programok és szoftverek segítségével 

végezze el az ügyviteli és gazdasági munkaterületekhez kapcsolódó feladatokat. 

  

18.1.4. Titkársági ismereteivel 

- az ügyfélfogadás hétköznapi és protokoll szabályait a munkája során alkalmazni,  

- önállóan végezni a beérkező és kimenő postai küldeményekkel, levelekkel kapcsolatos 

feladatokat, gondoskodni nyilvántartásukról, ellenőrzésükről, megőrzésükről,  

- alkalmazni azokat a segédeszközöket, amelyek az ügyfelek, a partnerek gyors, pontos 

ügyintézést segítik elő, 

- előírt formai és tartalmi követelményekkel hagyományos és elektronikus iratokat 

készíteni, gyorsírással jegyzetet készíteni. 

- Értekezletekről, megbeszélésekről rövid jegyzőkönyvet készíteni gyorsírással. 

- Üzleti levelet önállóan megfogalmazni és előírt formában elkészíteni. 

 

18.1.5. Személyügyi és munkaügyi ismereteivel 

- munkaszerződést készíteni, 

- pályázati kiírást készíteni, 

- egyszerű esetekben pályázatokat értékelni, 

- munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jogszabályokat alkalmazni, 

- tájékozódni a munkavállaló és a munkáltató jogaiban, kötelességeiben, a munkavállalói 

érdekképviselet szervezeteiben, 

- felismerni a jövedelem elmeit, és elvégezni a jövedelemmel kapcsolatos számításokat. 

 

19. Témakörök: 

 

19.1.1. Általános tudnivalók        

Az irodai gyakorlat célja, az irodai tevékenység jellege, követelményei 

Az irodai gyakorlat rendje 

Tanirodai részlegek, főbb feladataik 

 

Az alkalmazott számítógépes programok, iktatóprogramok bemutatása 

Ügyviteli szoftver bemutatása 

 

5.1.2.Titkárság, ügyfélfogadás      

Az ügyfelek fogadása, informálása, 

A bizonylatok kezelése, nyilvántartása, igénylése 

Létszámnyilvántartás 

A különféle leíró munkák végzése 



 

  

A telefon és kezelése, ügyintézése 

Másolások 

Különféle titkári teendők ellátása 

Különféle levél-, iratfajták készítése 

Általános használt okmányok ügyintézésének teendői 

Postai küldemények érkeztetése, iktatása iktatóprogram segítségével, postázása 

Az iratok csoportosítása, tárolás, visszakeresése 

Ügyviteli szoftver alkalmazása 

 

5.1. 3. Személyügy, munkaügy        

Munkaviszony változásaival összefüggő feladatok végzése, munkaszerződések készítése 

Munkaügyi nyilvántartások vezetése 

Munkavállalói és munkaadói érdekegyeztetési mechanizmus 

A legfontosabb munkajogi törvények, szabályok alkalmazása 

 

5.1.4. Pénzügy           
Bankszámla megnyitása, kezelése 

Az átutalási megbízások, inkasszók elkészítése, továbbítása 

Az inkasszók fogadása 

Bejövő számlák nyilvántartása, kiegyenlítése 

Kimenő számlák nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

A feladatvégzéshez előkészíti a 

technikai és tárgyi feltételeket, 

munkatevékenységéhez megteremti 

az egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket. 

x x 

Kezeli a számítógépet és perifériáit, 

tartozékait. 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas 

vakírás technikájával. 
x x 

Dokumentumot szerkeszt, levelet 

iktat, használja az iktatóprogramot, 

ügyviteli szoftvert. 

  x 

Nyomtatványokat, űrlapokat tölt ki 

szövegszerkesztő programmal. 
  x 



 

  

Táblázatba adatokat tölt fel és 

megszerkeszti a táblázatot. 
  x 

Egyszerű számításokat, kimutatást 

végez, diagramot készít 

táblázatkezelő programmal. 

  x 

Prezentációt készít.   x 

Körlevelet készít.   x 

Információt keres, küld és feldolgoz 

az elektronikus rendszeren keresztül. 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos munkavégzés 

követelményei 
x x 

A képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeire vonatkozó előírások  

x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, 

gyakorlata  
x x 

A dokumentumszerkesztés alapjai   x 

A táblázatkészítés alapműveletei   x 

Adatbázis-kezelés alapműveletei   x 

Prezentációkészítés alapműveletei   x 

A körlevélkészítés alapműveletei   x 

A biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 
  x 

A levelezés és elektronikus 

kapcsolattartás szabályai  
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógépes irodai programok, 

szoftverek alkalmazása 
x x 

A tízujjas vakírás alapjai  x x 

Írásbeli dokumentumok szerkesztése   x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése, jegyzetelése gyorsírással 
x x 

Információforrások kezelése 

(szabályok, előírások, rendelkezések, 

online-információk) 

x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x 

Mozgáskoordináció x x 

Monotóniatűrés x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

Motiválhatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x x 

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 



 

  

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Taniroda/számítógépterem 

 

      A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

  

Irodai gyorsírás gyakorlata tantárgy 103 óra/0 óra* 

*11. és 12. évfolyamon 

 

133.6. A tantárgy tanításának célja  

Az irodai gyorsírás tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló elmélyítse és gyakorolja a 

gyorsírást, mint speciális írástevékenységet, melynek jellemzője egy sajátos jelkészlet és 

hangjelölési eljárás, valamint az ezek alapján előállított és alkalmazott rövidítések, illetve 

rövidítési módok. A tanuló ennek birtokában képes lesz rövid és min. 100 szótag/perc 

sebességgel elhangzó közlések, információk, diktátumok stb. gyorsírással történő 

jegyzésére és ezek közérthető formában történő áttételére – alkalmazva a tízujjas vakírás 

technikáját –, továbbá az így előállított dokumentumok, iratok, levelek megszerkesztésére. 
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FELADATOK  

Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek 

személyesen, telefonon hagyott üzeneteit 
x 

Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott 

fontosabb információkat 
x 

Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit x 

Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos 

információkat 
x 

Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai 

előkészületek) 
x 

Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott 

technikai eszközöket 
x 

Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, 

adategyeztetést végez  
x 

Begyűjti és nyilvántartja az eseményen való részvétellel, 

adatjegyzéssel kapcsolatos dokumentumokat, tárgyi eszközöket, 

melyekről jegyzéket készít és gondoskodik ezek 

visszaszolgáltatásáról 

x 

Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről x 

A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, 

nyelvhelyességi szempontból javítja 
x 

Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót 

készít 
x 

A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti x 

Ügyiratot, levelet készít sztenogramból x 

Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok 

rögzítésével kapcsolatosan az adatvédelmi szabályok betartásával 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A gyorsírás jelei és jelölési módjai x 

A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai x 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai x 



 

  

Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai 

eszközök) 
x 

A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai x 

A gyorsírással készített dokumentumok fajtái (emlékeztető, 

feljegyzés, jegyzőkönyv) 
x 

A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének 

követelményei 
x 

Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag/perc) x 

Áttételkészítés, kivonatolás x 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat x 

Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés/perc) x 

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Kézügyesség x 

Precizitás x 

Kitartás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Közérthetőség x 

Tömör fogalmazás x 

Visszacsatolási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kontroll (ellenőrzés) x 

Lényegfelismerés (lényeglátás) x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x 

 

 

133.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

133.7.1. Rövidítésalkotás 

A jegyzetelést könnyítő, írássebességet növelő rövidítési eljárások és rövidítések 

alkotása: 

- összetett szavak, igekötős igék írása, 

- egybeírás, emlékeztető jelölés (aláhúzás), 

- szókapcsolatok rövidítése, 

- toldalékrövidítések, 

- névutók, névmások rövidítései, 

- gyakori idegen szavak rövidítései, 

- rövidítésbokrok, 

- jelölések alapján, 

- grafikai hasonlóság alapján, 

- szövegtartalom alapján, 

- hármashangzós rövidítések, 

- nyelvtani kapcsolatokon alapuló rövidítések, 

- értelmi kapcsolatokon (szövegösszefüggésen) alapuló rövidítések, 

- önálló rövidítésalkotás. 

 

133.7.2. Írássebesség fokozása 

A jelöléstani ismeretek összefoglalása, ismétlése. 



 

  

Rövidítések alkalmazási készségének fejlesztése. 

Mondatgyakorlatok a rövidítések rögzítésére. 

Szöveggyakorlatok. 

Az írástechnika tökéletesítése. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 80-90 szótag/perc. 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása. 

Sztenogramolvasási gyakorlatok. 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok. 

 

133.7.3. Az irodai gyorsírás gyakorlata 

A jegyzetelés technikájának finomítása. 

Számok, tulajdonnevek, kifejezések írása, rövidítései. 

Iratokban, levelekben használt adatok, kifejezések, panelmondatok rövidítései. 

Szövegfeldolgozások. 

 

133.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Sztenogram írásához vonalazott táblával felszerelt speciális tanterem. 

 

133.9. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 67 óra* 

*11. és 12. évfolyamon 

 

133.10. Az irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, 

hogy a tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az 

irodai, titkári, ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – 

önállóan és kreatívan – tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, 

prezentációkészítő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő program által nyújtott 

lehetőségeket újszerű körülmények között is. A tanulókat fel kell készíteni a 

szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási teendőkre és 

veszélyeire is. A tanulókat meg kell ismertetni a különböző ügyviteli szoftverek 

használatára. 

133.11. Témakörök 

 

 

 

133.11.1. Adatbázisok készítése a titkári munkában /gyakorlás/ 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

133.11.2. A prezentáció,  mint kommunikációs technika /gyakorlás/ 



 

  

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában.  

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás). 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.). 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai. 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban. 

 

Iktatóprogram és az ügyviteli szoftver használata, annak gyakorlása feladatok 

alapján. 

 

133.12. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

133.13. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Irodai szakmai idegen nyelv tantárgy     67 óra/103 óra 

*A +órák a 11. és a 12. évfolyamon és az 1/13. és az 1/14. évfolyamon a fő szakképesítés támogatását 

szolgálják. 

 

1.4. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a titkári ügyintézéssel, 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására 

idegen nyelven. Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi 

kommunikáció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a 

hivatalos szervekkel való kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

 

1.5. Szakmai idegen nyelvgyakorlat tantárgy  

1.5.1. A tantárgy tanításának célja  

Szakmai idegen nyelv tanításának célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsajátítása, amely 

alkalmassá teszi a hallgatókat külföldi ügyfelekkel a szakmai kommunikációra, levelek 

magyarra fordítására és önálló idegen nyelvű levelek fogalmazására. 

Váljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, 

hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására. Ismerkedjenek meg a 

hallgatók a gazdasági, ügyviteli élet szókincsével, nyelvhasználatával. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

19.3. Témakörök 

 

19.3.1. Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken  

Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorlása. 

A nyelvi alapkészség megszilárdítása, kommunikációs készség kialakítása.  



 

  

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása.  

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei. 

Olvasás, és beszédkészség fejlesztése.  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai. 

 

19.3.2. Titkári feladatok elvégzése írásban és szóban az adott idegen nyelven  

    

Ismerkedés, bemutatkozás idegen nyelven. 

Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja.  

Üzleti kapcsolattartás levelei, a rendezvényszervezéssel összefüggő dokumentumok. 

Álláshirdetések, állásinterjúk idegen nyelven. 

Az önéletrajz, álláspályázat a nyelvország szokásainak megfelelően. 

Íráskészség feladatok – motivációs levél írása. 

Telekommunikációs eszközök.  

Telefonbeszélgetések szabályai. 

Telefonos kommunikáció nyelvi megformálásának technikái. 

Hivatalos levelek fajtái. 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása, kapcsolódó támszavak, mondatpanelek. 

Levelezés hagyományos és digitális formában. 

Szerződések fordítása idegen nyelven. 

Üzleti levelek formai követelményei. 

Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven. 

A leggyakoribb üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A szervezet bemutatásának módjai. 

 

Idegen nyelv használata az irodában 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban. 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása. 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk. 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően. 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven. 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok. 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.). 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven. 

Pénzügyi alapfogalmak. 

Ismerje az üzleti levelezés alapvető szabályait illetve az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás etikettjét. 

 

Kapcsolattartás hivatalos szervezetekkel idegen nyelven 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven. 



 

  

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.). 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai. 

 

Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 

Idegen nyelv használata rendezvényeken. 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése. 

A hatékony kommunikáció feltételei. 

Rendezvények hivatali protokollja. 

Host-ok és hostessek feladatai. 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

19.3.3. 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 - 

 

 

 

 

19.3.4. 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 

C
so

p
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rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
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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. 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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FELADATOK  

Irodai titkári írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen 

nyelven 
x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső iratokat készít idegen nyelven x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen 

nyelven 
x 

Ügyfélszolgálati feladatokat lát el idegen nyelven x 



 

  

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven x 

Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon 

kommunikál idegen nyelven 
x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a 

szóbeli és írásbeli kommunikációban 
x 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai x 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok x 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 
x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Idegen nyelvű olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 

 

 

 

 



 

  

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 

ágazathoz tartozó 

54 841 11 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 344 11 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

a 2018/2019. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

 



 

  

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: — 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

 

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

  



 

  

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 



 

  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

8 0 8 4 

140 

2 2 

140 

2 4 23,5 10,5 23 11 

160 

22,5 10,5 

Összesen 8 12 4 6 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása  

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Ügyviteli gyakorlatok 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

            0,5                     

Általános statisztika 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                0,5                 

Pénzügyi alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Adózási alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          0,5                       



 

  

Számviteli alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                1                 

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

            0,5                     

Adózás 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                1                 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                  1               

10152-16 Kis- és 

középvállalkozások gazdálkodási 

feladatai 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          0,5                       

Üzleti terv készítése 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

10153-16 Könyvvezetési 

feladatok 

Könyvvezetés  

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                0,5                 

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                  1               

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Bérszámfejtési gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                  1               

Közlekedési alapfogalmak fő szakképesítés 3                       3         



 

  

10496-16 Közlekedés-szállítási 

alapok 

Közlekedés technikája  fő szakképesítés     3     1             4         

Közlekedés üzemvitel fő szakképesítés      +1     1             1         

Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat 
fő szakképesítés                   2       2       

10036-16 A raktáros feladatai 
Raktározási folyamatok fő szakképesítés 2   2                   4         

Raktározás gyakorlat fő szakképesítés       1     2             3       

11786-16 Raktárvezető feladatai 

A raktározás szerepe és 

mutatószámai 
fő szakképesítés     2                   2         

Raktárvezetés gyakorlat fő szakképesítés       2                   2       

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai fő szakképesítés 3                       3         

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
fő szakképesítés       1                   1       

10651-12 Vezetési, jogi, 

gazdasági és marketing ismeretek  

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti 

ismeretek 

fő szakképesítés                 2       2+2         

Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat 
fő szakképesítés                   2       2       

10501-16 Szállítmányozási 

ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 

ismeretek 
fő szakképesítés                     4         4   

Ágazati szállítmányozási 

ismeretek 
fő szakképesítés                     7         7   

Szállítmányozási 

ismeretek gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

10034-16 Logisztikai ügyintéző 

feladatai 

Logisztika fő szakképesítés                     7         7   

Logisztikai tervezés 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5,5         5,5 

 Szakmai szoftverek 
használata 

              +1   +1 

 
Szakmai idegen nyelv 

           +3  +2   +2  

 



 

  

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

A Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 12. évfolyam februári vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-szakképesítés 

szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 

  

 

3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
439 óra 

 

 

 



 

  

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 



 

  

 

134. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

134.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

134.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

134.3. Témakörök 

134.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

134.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

134.3.3. Álláskeresés 

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. 

 

134.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal feladatai).  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

134.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

134.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 



 

  

 

135. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

135.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

135.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

135.3. Témakörök 

135.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

135.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 



 

  

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

135.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

135.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

135.4. 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. 



 

  

 

135.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11504-16 azonosító számú 

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11504-16 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátásamegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK       

Közreműködik a vállalkozás beindításához, 

átalakításához, megszűnéséhez szükséges 

adminisztratív teendők ellátásában 

X           

Ellátja a marketingtevékenységhez 

kapcsolódó ügyintézői feladatokat 
X           

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal X           

Elkészíti a megrendeléseket X           

Közreműködik a szerződéskötéseknél X           

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás 

jogkövető működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi előírásokat 

X           

Kezeli a reklamációkat X           

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák 

egyeztetéseit a nyilvántartások alapján 
X           

Ellenőrzi a vámtarifaszám (vtsz.) meglétét 

és formai helyességét 
X           

Közreműködik a pénzforgalmi számla 

nyitásánál, kiállítja a pénzforgalmi 

nyomtatványokat, gondoskodik 

teljesítésükről, ki- és bevezeti a 

pénzforgalmi számlán megjelenő pénzügyi 

teljesítéseket 

      X     

Eljár a garancia, fedezetigazolás és 

akkreditív nyitás ügyében, követi a 

pénzforgalmi-számlakivonatok tartalmát, 

azok egyenlegeit.  

      X     

Vezeti a pénzforgalmi számla felett 

rendelkezésre jogosultak nyilvántartását 
      X     

Figyelemmel kíséri a választott 

devizaárfolyamokat 
      X     

Közreműködik a banki termékek (kamat, 

díj, jutalékok figyelembevételével) és a 

biztosítási termék kiválasztásában 

      X     

Informálódik a pénzügyi-piaci 

kondíciókról, nyilvántartja az értékpapírok 

árfolyamait, hozamait 

      X     

Gondoskodik a készpénzforgalom 

lebonyolításáról (pénznemenként), kezeli 

és feltölti a bankkártyákat 

      X     



 

  

Kiállítja a bevételi- és kiadási 

bizonylatokat, vezeti a pénztárjelentést, a 

pénztárnaplót és a szigorú számadású 

nyomtatványok analitikáját 

      X     

Felszereli a bankszámlakivonatot 

(bankszámlakivonat + a mozgáshoz 

kapcsolódó bizonylatok). 

      X     

Megbízásából értékesített vagy vásárolt 

kötvényekre, részvényekre és egyéb 

értékpapírokra vonatkozó nyilvántartásokat 

vezeti 

      X     

Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez       X     

Előkészíti az adónyilvántartásokat az 

adóbevalláshoz 
        X   

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat         X   

Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák 

áfa analitikáját 
        X   

Közreműködik a helyi adókkal kapcsolatos 

feladatok ellátásában 
        X   

Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat 

lát el (többek között: bizonylatok kiállítása, 

ellenőrzése, tárolása, továbbítása, szigorú 

számadás alá tartozó bizonylatokról 

nyilvántartás vezetése) 

          X 

Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít, 

kontíroz 
          X 

Közreműködik             

– a pénzforgalmi számlával kapcsolatos 

gazdasági események könyvelésében 
          X 

– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági 

események elszámolásában 
          X 

– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági 

események elszámolásában 
          X 

– a termelési költség elszámolásában           X 

– az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági 

események könyvelésében 
          X 

– a jövedelemelszámolással kapcsolatos 

gazdasági események könyvelésében 
          X 

Közreműködik a leltárak felvételével, 

dokumentálásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában 

          X 

Értelmezi a mérleget és az 

eredménykimutatást 
          X 

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, 

válogat, osztályoz, nyilvántart és iktat 
  X X       

Betartja az adat- és titokvédelemmel 

kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat 
  X X       

Hagyományos és digitális 

dokumentumokat rendszerez 
  X         



 

  

Regisztrálja és karbantartja az 

ügyfélkapcsolatait 
  X         

Hivatalos levelezést folytat hagyományos 

és digitális formában 
  X         

Hivatalos okmányokat tölt ki   X X       

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos 

ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél) 
  X         

Rendszeres és eseti jelentéseket készít   X X       

Az ügyiratok mozgását folyamatosan 

figyelemmel kíséri 
  X         

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez   X         

Az adatokat értelmezi, feldolgozza, 

rendszerezi és munkája során hasznosítja 
  X         

Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási 

kötelezettségnek 
  X         

Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és 

adatbázis-kezelő számítógép programokat, 

a beépített függvényeket 

  X         

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó 

kísérőokmányokat az illetékesekhez 

eljuttatja 

  X         

Kezeli a számítógépet és tartozékait 

(adathordozók, scanner, nyomtató stb.) 
  X         

Szöveget, táblázatot, prezentációt, excel 

grafikont készít, szerkeszt 
  X         

Telefont, fénymásoló gépet, scannert kezel   X         

Az elektronikus adatbázisok biztonságos 

mentési munkálatait ellátja, az anyagokat 

archiválja 

  X         

Betartja a munkaköréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz 

és környezetvédelmi előírásokat 

  X         

SZAKMAI ISMERETEK       

A gazdasági élet alapvető területei 

(szükségletek, termelés, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, kínálat) 

X           

A nemzetgazdaság szereplői és kapcsolatai X           

A nemzetgazdaság és ágazati rendszere X           

A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái 

és mérésük 
X           

Az állam feladatai, költségvetési politika, 

az állami költségvetés legfontosabb 

bevételei és kiadásai 

X           

A vállalat helye a nemzetgazdaságban X           

A vállalkozások alapításának, 

működésének megszűnésének szabályai  
X           



 

  

Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, 

kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, 

eredmény). 

X           

A marketing működése X           

Versenyszabályozás X           

A hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi 

előírások 
X           

Vámtarifa (Nómenklatúra) feladata és 

rendeltetése 
X           

Vámtarifaszám (vtsz.) felépítése és 

rendeltetése 
X           

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban X           

Környezettudatos gazdálkodás X           

Jogi alapismeretek, jogszabályi hierarchia, 

szabályzati hierarchia 
X           

A polgári jog alapjai X           

A szerződés fogalma, érvényessége, 

létrejötte, megszűnése, és a követelések 

elévülésének feltételei. Az érvényes 

szerződés alaki és tartalmi követelményei. 

Egyes szerződéstípusok (adásvétel, csere, 

vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet) 

ismerete 

X           

Garanciaszerződés, kezességi szerződés, 

zálogjog, engedményezés, kötelezettség-

átvállalás 

X           

A szerződések alapvető tartalmi és formai 

követelményei, jellemző szerződésfajták 
X           

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika       X     

Jegybank és a monetáris szabályozás       X     

Pénzügyi intézményrendszer       X     

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatások 
      X     

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, 

értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a 

jegybanktól és a bankközi piacon) és az 

aktív bankügyletek {hitelezés 

(biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, 

faktorálás, forfetírozás} 

      X     

A pénz időértéke (egyszerű kamat, kamatos 

kamat, annuitás számítása) 
      X     

A pénzforgalmi számlák fajtái.       X     

Fizetési megbízások lebonyolítása, a 

fizetési művelet során alkalmazható fizetési 

módok 

      X     

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a 

gazdálkodó szervezeteknél 
      X     

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a 

nemzetközi pénzforgalom 
      X     



 

  

Valuta, deviza, árfolyam       X     

Pénzügyi piacok és termékei       X     

Értékpapírok csoportosítása       X     

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, 

részvény, közraktárjegy, váltó, 

állampapírok, banki értékpapírok) 

      X     

A tőzsde       X     

A biztosítás szerepe       X     

Biztosítási szerződés, biztosítási ágak és 

ágazatok fajtái 
      X     

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság       X     

Pénzügyi döntések       X     

Az államháztartás rendszere         X   

Adózási alapfogalmak         X   

A személyi jövedelemadó (összevontan 

adózó jövedelmek) 
        X   

Az általános forgalmi adó         X   

Helyi adók fajtái         X   

A számviteli törvény. A beszámoló és 

könyvvezetési kötelezettség 
          X 

A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg           X 

A könyvelési tételek szerkesztése, a 

számlakeret 
          X 

Az analitikus nyilvántartások vezetése           X 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos 

alapesemények – beruházás, 

értékcsökkenés –elszámolása 

          X 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása           X 

Az árubeszerzés és az értékestés főkönyvi 

elszámolása 
          X 

A bérköltség és a bért terhelő adók és 

járulékok elszámolása 
          X 

Munkavállalót terhelő levonások 

elszámolása és a bérek kifizetése, átutalása 
          X 

A saját termelésű készletek raktárba 

vételével kapcsolatos elszámolások 
          X 

Termékértékesítéssel kapcsolatos 

elszámolások 
          X 

Az eredmény megállapítása           X 

A statisztika alapfogalmai     X     X 

Az információsűrítés legjellemzőbb 

módszerei, eszközei (statisztikai sorok, 

táblák, viszonyszámok, középértékek) 

    X       

Érték-, ár-, volumenindex     X       

Grafikus ábrázolás     X       

A levelezés (hagyományos és digitális) 

rendszerezésének, iktatásának menete, 

szabályai 

  X         



 

  

A vevő-, ügyfélkapcsolatok 

regisztrálásának, nyilvántartásának és 

kezelésének eljárási szabályai 

  X         

A hivatalos levelek elkészítésének 

(hagyományos és digitális) szabályai, 

jellegzetes formái 

  X         

A hivatalos okmányok kezelésének és 

felhasználásának szabályai 
  X         

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az 

időszakos jelentések elkészítésének 

szabályai 

  X         

A termékek és szolgáltatások kísérő 

okmányainak szerepe, kezelése, jellemző 

típusai 

  X         

A számítógép billentyűzetének szakszerű 

használata 
  X         

A számítógép és tartozékainak 

(adathordozók, scanner, nyomtató stb.) 

kezelése 

  X         

Prezentáció és excel grafikon-készítés, 

szerkesztés tartalmi és formai 

követelményei 

  X         

A táblázatok készítésének tartalmi és 

formai követelményei 
  X         

Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az 

internet és az intranet használata 
  X         

Elektronikus adatbázisok biztonsági 

mentésének, archiválásának módjai 
  X         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK       

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
X X X X X X 

Szakmai kommunikáció X X X X X X 

Jogforrások megfelelő alkalmazása X   X X X X 

Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis-

kezelés 
  X X       

Információgyűjtés X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK       

Precizitás (pontosság) X   X X X X 

Megbízhatóság X X X X X X 

Felelősségtudat X X X X X X 

Szervezőkészség   X X       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK       

Motiválhatóság X X X X X X 

Kapcsolatteremtő készség X   X   X X 

Meggyőzőkészség X X X X X X 

Konfliktusmegoldó készség X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK       

Információgyűjtés X X X X X X 

Áttekintő és rendszerező képesség X X X X X X 



 

  

Problémamegoldás, hibaelhárítás X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés X X X X X X 

 

136. G

azdasági és jogi alapismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

136.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat 

és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek 

több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet 

összefüggéseit. 

 

136.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 

Témakör: Üzleti kommunikáció   

Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk 

alapján 

 

136.3. Témakörök 

136.3.1. Mikrogazdasági alapok 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás 

 

136.3.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

 

136.3.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

A termelés technikai, gazdasági összefüggései 

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat 

A piacszabályozás 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

A fedezeti összeg 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

 

136.3.4. A vállalkozások alapítása, működése 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 



 

  

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A controlling tevékenység szerepe 

 

136.3.5. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 

 

136.3.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági 

ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái 

és mérésük 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

136.3.7. Marketing és áru-kódrendszer 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Versenyszabályozás 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 

Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 



 

  

Vámtarifaszám jelentősége 

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 

Nómenklatúra időállapota 

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 

Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

136.3.8. Jogi alapismeretek 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 

 

136.3.9. Tulajdonjog 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

 

136.3.10. A kötelmi jog 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

 

136.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

136.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

137. Ü

gyviteli gyakorlatok tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

137.1. A tantárgy tanításának célja 



 

  

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a tízujjas vakíráson 

alapuló helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és 

készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai 

eszközök használatára. Képesek legyenek  

- ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 

megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára,  

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás vonatkozásában 

 

137.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és gazdasági és 

jogi ismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

137.3. Témakörök 

137.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

137.3.2. Levelezés és iratkezelés 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés, stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

 



 

  

137.3.3. Tízujjas vakírás 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

137.3.4. Szövegformázás 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

137.3.5. Üzleti kommunikáció 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

A témakör részletes kifejtése 

 

137.3.6. Információ-kommunikáció technológia 

Az IKT fogalma 

Az IKT, mint eszköz 

Alkalmazásának lehetőségei 

 

137.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

137.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

138. Á

ltalános statisztika tantárgy 16 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

138.1. A tantárgy tanításának célja 



 

  

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus 

ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 

138.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, kiemelten a 

matematikai és a gazdasági és jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

138.3. Témakörök 

138.3.1. A statisztika fogalma és alapfogalmai 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai törvény 

 

138.3.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz és medián 

Számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

138.3.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 

A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 



 

  

Részátlag index 

Összetételhatás indexe 

Összefüggések az indexek között 

 

138.3.4. Az érték, ár és volumenindex 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 

A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

138.3.5. A grafikus ábrázolás 

Grafikus ábrázolás eszközei  

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

138.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem vagy taniroda 

 

138.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

139. P

énzügyi alapismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

139.1. A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a 

gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori 

gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon 

a pénzügyi intézmény rendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. 

Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának 

vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon 

kínált értékpapírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök 

árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. 

 

139.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a gazdasági és 

jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

139.3. Témakörök 

139.3.1. Pénzügyi szektor alapvetései 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 



 

  

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

139.3.2. Pénzügyi intézményrendszer 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése  

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

139.3.3. A pénzforgalom 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

Fizetési műveletek jóváhagyása 

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

Fizetési módok 

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a 

kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

(akkreditív)  

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 

kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, 

készpénzkifizetés fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

139.3.4. A pénz időértéke 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

139.3.5. A valuta, a deviza és az árfolyam 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 



 

  

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

139.3.6. A pénzügyi piac és termékei 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

 az állampapírok fajtái és jellemzői  

a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

139.3.7. Értékpapírok értékelése 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

139.3.8. Biztosítási alapismeretek 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

139.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

139.5. A tantárgy értékelésének módja 



 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

140. A

dózási alapismeretek tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

140.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a 

magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. 

Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a 

magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos 

közteherviselés szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen 

ismeretek birtokában a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési rendszerében 

részben eligazodni. 

 

140.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy A gazdasági élet szereplői, kapcsolatai, az állam 

feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai témakörének  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai elemei 

 

140.3. Témakörök 

140.3.1. Az államháztartás rendszere 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

 

140.3.2. Adózási alapfogalmak 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

140.3.3. Kiemelt adónemek 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 



 

  

Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

140.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

140.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

141. S

zámviteli alapismeretek tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

141.1. A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 

számviteli jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 

módszereit. 

Bizonylatok alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos 

tételeket. 

 

141.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozások alapítása, működése 

Tartalmak: a teljes tartalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

141.3. Témakörök 

141.3.1. A számviteli törvény 



 

  

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

A számviteli törvény fejezetei 

A számviteli alapelvek 

A vállalkozások számviteli politikája 

A számviteli bizonylatok 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

Beszámolás és könyvvezetés 

 

141.3.2. A vállalkozás vagyona 

A leltár fogalma, fajtái. 

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 

 

141.3.3. A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

 

141.3.4. Tárgyi eszközök elszámolása 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

141.3.5. A vásárolt készletek elszámolása 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 



 

  

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

141.3.6. A jövedelem elszámolás 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

141.3.7. A saját termelésű készletek elszámolása 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

A közvetlen önköltség számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

 

141.3.8. Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

A saját termelésű készletek állományváltozása 

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok 

alapján 

 

141.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

141.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

11506-16 azonosító számú 

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11506-16 azonosító számú Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatokmegnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     

A teljesítések alapján elkészíti, 

nyilvántartja és továbbítja a számlákat, 

nyilvántartja és egyezteti a vevők 

analitikáját (követelések, teljesítések, 

késedelmi kamat, behajtási költségátalány) 

X       

Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket, 

elkészíti és elküldi a fizetési 

felszólításokat, kiszámolja a késedelmi 

kamatokat, intézi a reklamációkat 

X       

Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és 

tartalmi szempontból) a számlákat, a hibás 

számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a 

reklamációt. Vezeti és egyezteti a szállítói 

analitikát (kötelezettségek, teljesítések) 

X       

Vezeti a beruházási nyilvántartásokat, 

adatokat szolgáltat a beruházások 

gazdaságossági számításához 

X X     

A forgóeszköz-szükséglet 

megállapításához számításokat végez. 
X X     

Közreműködik az éves státusz és az éves 

pénzforgalmi terv összeállításában 
X X     

Közreműködik a vállalkozás pénzügyi 

elemzésénél alkalmazott legfontosabb 

pénzügyi mutatók kiszámításánál 

  X     

Közreműködik a pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásában, 

adatokat szolgáltat a hitelkérelem 

összeállításához 

  X     

Gondoskodik a törlesztőrészletek 

kifizetéséről, figyeli a hitelkamatot és a 

hitelkeretet 

X X     

Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését X       

Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos 

teendőket 
X       

Vezeti az általános forgalmi adóval 

kapcsolatos elszámolásokat 
    X X 

Közreműködik a személyi jövedelemadó 

elszámolásával összefüggő nyilvántartási 

kötelezettség teljesítésében, elvégzi a 

    X X 



 

  

személyi jövedelemadóval kapcsolatos 

elszámolásokat 

Elvégzi a munkaviszonyból származó 

jövedelmet és a megbízási jogviszony 

alapján kifizetett megbízási díjat terhelő 

adókkal és járulékokkal kapcsolatos 

elszámolásokat, megállapítja az adó- és 

járulékfizetési kötelezettséget, kapcsolatot 

tart az egészség- és nyugdíjpénztárakkal 

    X X 

Közreműködik a vállalkozások 

jövedelemtípusú adóinak megállapításánál 

(pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, 

egyszerűsített vállalkozói adó, KATA, 

KIVA, társasági adó) 

    X X 

Nyilvántartja a helyi adókat és az egyéb 

fizetési kötelezettségeket (pl. szakképzési 

hozzájárulás, környezetvédelemmel 

kapcsolatos díjak) 

    X X 

Gépjárműadó, cégautóadó és kapcsolata     X X 

Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt, 

adó- és járulékbevallásokat készít, adó- és 

járulék-folyószámlát egyeztet, kezel, 

valamint kezdeményezi az adók pénzügyi 

rendezését 

    X X 

Közreműködik az ellenőrzésre jogosult 

szervek részére történő adatszolgáltatásban 
      X 

SZAKMAI ISMERETEK     

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai X       

Befektetési és finanszírozási döntések X X     

Beruházási döntések gazdaságossági 

számításai (statikus, dinamikus számítások) 
X X     

A beruházások finanszírozási forrásai X X     

A tőkeköltség X X     

Befektetés a forgóeszközökbe X       

Forgóeszköz finanszírozás   X     

Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi 

szemléletű terv) 
X X     

Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói X X     

Az adózás rendje (adóhatóságok, 

adókötelezettség, ellenőrzés, 

jogkövetkezmények) 

    X X 

Személyi jövedelemadózás, az egyéni 

vállalkozó adózási formái, társaságok 

jövedelemadózása a hatályos jogszabályok 

szerint 

    X X 

Általános forgalmi adó (adófizetési 

kötelezettség keletkezése, adómentesség, 

előzetesen felszámított adó, és megosztása) 

    X X 

Helyi önkormányzat által kivetett adók     X X 



 

  

Munkaviszonyból származó jövedelmet és 

a megbízási jogviszony alapján kifizetett 

megbízási díjat terhelő adó- és 

járulékfizetési kötelezettség 

    X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
X X X X 

Kész szoftverek használata       X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X X X X 

Adóbevallások-, elektronikus adó- és 

járulékbevallások készítésének gyakorlata 
    X X 

Adónaptár-kezelés készsége     X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Önállóság X X X X 

Felelősségtudat X X X X 

Megbízhatóság X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Kapcsolatteremtő készség X     X 

Visszacsatolási készség X X X X 

Irányíthatóság   X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Rendszerező képesség X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés   X   X 

Információgyűjtés   X   X 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   X   X 

 

142. V

állalkozásfinanszírozás tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

142.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi 

befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított 

ismeretek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse 

a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók 

megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára. Megismerje a 

tanuló a státusz és az éves pénzforgalmi terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

142.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 



 

  

Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

Témakör: A saját termelésű készlettek elszámolása 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), A kötvény fogalma, jellemzői, fajtái; vállalati kötvény pénzügyi piacon 

betöltött szerepe 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

142.3. Témakörök 

142.3.1. A vállalkozás pénzügyi döntései 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú és rövid távú döntések 

 

142.3.2. A beruházások értékelése 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás 

összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági 

műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása 

szerint 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénzáram) és tartalmuk 

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

 

142.3.3. A forgóeszköz-ellátás 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 



 

  

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

 

142.3.4. A finanszírozás gyakorlata 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, 

önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

 

142.3.5. A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

142.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

142.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

  

 

143. V

állalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

143.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és 

hosszútávú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas legyen a 

beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások elvégzésre és a 

következtetések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének megállapítására és 

az azokhoz rendelhető finanszírozási források felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére azáltal, 

hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában. 

 

143.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tárgy a Vállalkozásfinanszírozás tantárgy elméleti ismereteire alapoz az egyes 

témakörök tartalma vonatkozásában. 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 

143.3. Témakörök 

143.3.1. Beruházások pénzügyi döntései 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására 

vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 

 

143.3.2. Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és 

a mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

143.3.3. A finanszírozás gyakorlata 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 



 

  

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

 

143.3.4. Pénzügyi teljesítmény mérése 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 

 

143.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

143.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

144. A

dózás tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

144.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt 

adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével 

a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak 

egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni 

számolni az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell 

elkészíteni írásban az éves bevallásokat. 

 

144.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli tantárgy 

Témakör: A zárás, éves beszámoló 

Tartalmak: Az eredménykimutatás fogalma 

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

Témakör: Kiemelt adónemek 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

144.3. Témakörök 

144.3.1. Az adózás rendje 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 



 

  

Az adókötelezettség szabályai 

Az adó-megállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

144.3.2. Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 

bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői  

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a 

vállalkozói „kivétre”)  

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 

megállapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

144.3.3. Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

144.3.4. Társaságok jövedelemadózása 

A társasági adó alanyai 



 

  

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum 

összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

az adóalapot csak csökkentő tételek  

az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A kisvállalati adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KIVA vállalkozói adó alapja és mértéke 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján, 

KATA adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása. 

 

144.3.5. Általános forgalmi adó 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 

általános szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó 

megosztására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára 

tekintettel. 

 

144.3.6. Helyi adók 



 

  

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

144.3.7. Gépjárműadó és cégautóadó 

A gépjárműadó  

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése  

Mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautóadó 

A cégautóadó alanyai.  

A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés, stb.) 

Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 

 

144.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

144.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

145. E

lektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

145.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az 

egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának 

készségét. A tanuló a tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal 

kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai 

alkalmazásával. A tanuló legyen képes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, 

ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás 

bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, 

határidejét, szerkezetét. 

 

145.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózás gyakorlat tantárgy 

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 



 

  

145.3. Témakörök 

145.3.1. Gyakorlati előkészítés 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

 

145.3.2. Elektronikus bevallás gyakorlata 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális 

hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, 

alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata) 

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

145.3.3. A bevallások ellenőrzése 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

145.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 



 

  

 

145.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10152-16 azonosító számú 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10152-16 azonosító számú Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladataimegnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat X  

Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat 
X  

Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, 

a termelési tényezők hatékony felhasználásának 

vizsgálatában 

X X 

Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői 

feladatokat 
X X 

Adatokat szolgáltat a pályázatok elkészítéséhez X  

Közreműködik a vállalkozás üzleti tervfejezeteinek 

kidolgozásában 
 X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció X  

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer X  

A munkaerő, mint emberi erőforrás X  

Bérpolitika, bérrendszerek X  

Gazdálkodás és gazdaságosság X  

A vállalkozás vezetése és szervezete X  

A vállalkozás stratégiája X  

A vállalkozás válsága és megszűnése X  

A marketing vállalati működése X  

Az üzleti terv fejezetei: a vezetői összefoglaló, a 

vállalkozás általános bemutatása, termékek és 

szolgáltatások, marketingterv, működési terv, 

humánerőforrás tervezése, pénzügyi terv, mellékletek az 

üzleti tervben 

 X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése X   

Szakmai kommunikáció, információ és kommunikáció X X 

Jogforrások megfelelő alkalmazása X X 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés X X 

Képernyő-előtti munkavégzés szabályai X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Döntésképesség X X 

Pontosság X X 

Felelősségtudat X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 



 

  

Nyelvhelyesség X X 

Konfliktusmegoldó készség  X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Logikus gondolkodás X X 

Információgyűjtés X X 

Hibaelhárítás X X 

 

146. K

is- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

146.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési és 

szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak 

költségkihatását. Bemutassa az üzleti terv fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a 

tanuló ezen ismereteit alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre. 

 

146.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

Témakör: A marketing alapjai 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események   

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása, az amortizáció elszámolása (lineáris, 

teljesítményarányos) 

Témakör: A vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

Témakör: A saját termelésű készlettekkel kapcsolatos elszámolások 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: A statisztika alapfogalmai 

Tartalmak: A statisztikai adatok rendezése, csoportosítása; az információk forrásai, az 

információszerzés eszközei 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A statisztikai tábla 

A viszonyszámokról általában: fogalma, számítása, a középértékek fogalma, fajtái 

Témakör: Az érték, ár, és volumenindex 

Tartalmak: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők; az 

indexszámítás módszerei, a köztük lévő összefüggések 

 

146.3. Témakörök 

146.3.1. A vállalkozások működése és megszűnése 

A kis- és középvállalkozások helye a nemzetgazdaságban 

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció 



 

  

Innováció fogalma, alapesetei, innovációs lánc 

A befektetett eszközök fogalma és csoportosítása 

A beruházások fogalma, típusai 

A beruházások költsége 

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 

Az amortizáció funkciója és rendszere 

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer 

A készletek csoportosítása 

A készletértékelés módszerei 

A készlettervezés 

A készletgazdálkodási rendszerek 

A logisztika lényege és szerepe a vállalkozásban 

A vállalati gazdálkodás logisztikai szemléletű vizsgálata 

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése 

Gazdálkodás a munkaerővel 

A munkaerő, mint emberi erőforrás és termelési tényező 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája és gazdálkodási tevékenysége 

Munkateljesítmények mérése 

A munkabér összetevői 

Bérrendszerek 

Gazdálkodás és gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és a ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalkozás válsága és megszűnése 

A vállalati válság fogalma, jelzései és okai 

A vállalati válságmenedzselés típusai: megelőző és zavarelhárító válságmenedzselés 

A kríziskezelés 

A vállalkozás megszűnése: végelszámolás, csődegyezség és felszámolás 

 

146.3.2. A vállalkozási stratégia és a marketing vállalati működése 

A vállalkozás stratégiája 

A stratégia alkotás, mint vezetési funkció 

A stratégia fogalma és 5P-je 

A vállalati stratégia szerepe és szintjei 

A vállalati stratégia kidolgozásának menete 

A vállalati küldetés és a jövőkép meghatározása 

A vállalatok környezetének elemzése 

A vállalati diagnosztika 

A SWOT elemzés  

A vállalat pozícionálása, a portfolió módszerek alkalmazása 

A stratégiai variációk képzése és a választás 

A vállalkozás vezetése és szervezete 

A vezetés alapvető funkciói: a tervezés, a szervezés, a közvetlen irányítás, az 

ellenőrzés és a koordináció 

A vezetés eszközrendszere: motiváció, hatáskör, feladatkör és felelősség, 

döntéshozatal és  a konfliktuskezelés 



 

  

Lehetséges szervezeti formák: 

Lineáris 

Funkcionális 

Divizionális 

Mátrix szervezet 

A marketing vállalati működése 

A marketing, mint vállalatvezetési stílus 

Marketingstratégia kialakítása 

Marketingmix programok tervezése: termék- és szolgáltatásmarketing, vállalati 

árpolitika, elosztási csatornák, marketing kommunikáció 

A marketing információs bázisa: piac, potenciális vásárlók, potenciális konkurensek 

 

146.3.3. Az üzleti terv fejezetei 

A vezetői összefoglaló 

célja, tartalma, elkészítése 

A vállalkozás általános bemutatása 

a nemzetgazdasági ág bemutatása, helyzetelemzés, prognózis 

a vállalkozás helye az iparág rendszerében 

a vállalkozás környezete, piaci részesedése 

a vállalkozás jellege, működési köre 

a vállalkozás szervezeti – jogi struktúrája 

a vállalkozás tulajdonosi és tőkeszerkezete 

a vállalkozás eszközei és forrásai 

a vállalkozás eredménye 

Termékek és szolgáltatások 

a termelési szerkezet bemutatása 

a termékek fizikai tulajdonságai, használhatóságuk 

a termékek piacképessége, fejlettsége, fejlesztési elképzelések, beruházások 

termékélet-görbe vizsgálatok 

termelés, hatékonyság, jövedelmezőség vizsgálata 

Marketingterv 

a piackutatás, mint a vállalati marketingterv alapja 

piackutatási módszerek 

a kutatási eredmények hasznosítása 

a marketing alappillérei: piaci szegmentálás, célpiac kiválasztása, pozicionálás 

konkurencia és kockázatelemzése (SWOT analízis) 

a marketingeszközök bemutatása: a 4 P 

termék, ár, értékesítési csatornák, marketingkommunikáció 

a marketingkommunikáció leggyakrabban alkalmazott módszerei 

reklám, eladásösztönzés, személyes eladás, public relations (PR) 

Működési terv 

a telephely megválasztása 

a működési feltételek bemutatása 

a termelési és szolgáltatási folyamat bemutatása 

szervízellátás és vevőszolgálat működése 

a működést befolyásoló külső körülmények 

jogszabályi háttér 

környezetvédelem 

Humánerőforrás tervezése 

a szervezeti felépítés bemutatása 



 

  

a vállalat vezetése 

humánerőforrás politika (munkaerőhelyzet, képzés, továbbképzés,ösztönzés, 

érdekeltség, bérek és egyéb juttatások) 

Pénzügyi terv 

a vállalat vagyoni helyzetének bemutatása és tervezett változásai : változásai: a 

vállalati mérlegterv (eszközök, források) 

a vállalat pénzügyi egyensúlyának tervezése 

eredményterv 

likviditási terv 

beruházások, befektetések 

saját erő biztosítása 

hitelek igénybevétele 

állami támogatások lehetősége 

Mellékletek az üzleti tervben 

kiegészítő információk szerepe az üzleti tervben 

fontosabb mellékletek: alapítói okirat, oklevelek, minőségi tanúsítványok, 

kiadványok, dokumentumok, PR-anyagok, szakmai önéletrajzok, pálya-utak, 

karriertervek, piackutatási anyagok, előszerződések, árajánlatok, referenciák, stb. 

 

146.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

146.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

147. Ü

zleti terv készítése tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

147.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti tervkészítés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók egy kis- és 

középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint az üzleti 

tervkészítés folyamatát alkalmazva állítsanak össze tervfejezeteket a tanult statisztikai 

módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai 

követelményeit. Ezek a tervfejezetek adják az alapját a szakmai vizsga bemeneti 

feltételeként előírt üzleti tervnek. A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elkészített 

üzleti tervet bemutassák, prezentálják társaik előtt. 

 

147.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Statisztika gyakorlat 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Témakör: Az érték-, ár- és volumenindex 

Tartalmak: A számítógépes programokat alkalmazva, kiemelten a statisztikai a 

függvények használata 

 

147.3. Témakörök 



 

  

147.3.1. Az üzleti terv felépítése és elkészítése 

Az üzleti tervkészítés céljai 

Az üzleti tervek fajtái 

Az üzleti terv felépítése 

Az üzleti terv formai követelményei 

Az üzleti tervkészítés folyamata 

Az üzleti terv információs bázisa 

A vállalkozási ötlet 

Célok, eszközök, módszerek, műszaki, technikai és jogi feltételek 

 

147.3.2. Az üzleti terv fejezetek kidolgozása 

A vezetői összefoglaló formai követelményei 

A vállalkozás általános bemutatása   

 nemzetgazdasági helyzetelemzések, az alapított vállalkozás elméletben tanultak 

szerinti bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése, elemzése 

 statisztikai módszerek alkalmazása, nyomtatásban történő megjelenítése, 

számítástechnikai programok alkalmazása 

Termékek és szolgáltatások 

 a vállalkozás termelési szerkezetének és termékeinek, szolgáltatásainak részletes 

bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése 

Marketingterv 

 piackutatási kérdőívek készítése, kutatási eredmények feldolgozása, célpiac 

kiválasztás és termékpozicionálás 

 a vállalkozás konkrét marketingtervének elkészítése 

 a vállalkozás külső megjelenítése: logó, stílusjegyek, márkanevek, reklám- és 

PR-tervek készítése 

A működési terv 

 a vállalkozás működésének bemutatása, leírása, folyamatábrák készítése, 

grafikonok, ábrák nyomtatott megjelenítése 

Humánerőforrás tervezése 

 szervezeti ábrák elkészítése, döntési folyamatok leírása, belső ellenőrzési 

rendszer bemutatása, munkaerő biztosítás eszközeinek leírása, érdekeltségi rendszer 

bemutatása, bértömeg, bérszínvonal alakulása a vállalkozásban (táblák, grafikonok, 

ábrák). 

A pénzügyi terv 

 az elméletben tanultak szerint a pénzügyi folyamatok bemutatása, kidolgozása, 

megszerkesztése, pénzügyi mutatók kiszámítása, táblázatba foglalása, elemzése, 

következtetések levonása, beruházási terv, pénzügyi terv készítése  

Mellékletek az üzleti tervben: mellékletnek szánt dokumentumok, prospektusok, 

fényképek, újságcikkek gyűjtése, piackutatási kérdőívek besorolása, árajánlatok 

készítése, szakmai önéletrajzok készítése stb. 

 

147.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

147.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10153-16 azonosító számú 

Könyvvezetési feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10153-16 azonosító számú Könyvvezetési feladatokmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez X X 

Immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyvel 
X   

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket 

könyvel 
X   

Készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket 

könyvel 
X   

Jövedelemelszámolással kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyvel 
X   

Költségekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket 

költségnemek szerint könyvel 
X   

Pénzeszközök mozgásával kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyvel 
X   

Elszámolja az értékesítéssel összefüggő gazdasági 

eseményeket 
X   

Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat 

végez 
X   

Személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat 

végez 
X   

Ellátja a leltárak dokumentálásával kapcsolatos 

feladatokat 
X   

Zárlati munkálatokat végez X   

Közreműködik a mérleg összeállításában X X 

Közreműködik az eredménykimutatás összeállításában X   

Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat X   

Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében X   

Pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet X   

Bevételi, bevételi- és költségnyilvántartást vezet X X 

Részletező nyilvántartásokat vezet X X 

Nyilvántartásai alapján határidőre adatokat szolgáltat X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

Kettős könyvviteli alapok X X 

A számviteli törvény X   

A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség X   

A vállalkozás vagyona, leltár és mérleg X   

A könyvelési tételek szerkesztése, könyvelésük, a 

mérlegre és az eredményre ható gazdasági események 
X   

A számlakeret, számlatükör, számlarend X   



 

  

Befektetett eszközök, tárgyi eszközökkel kapcsolatos 

elszámolások, immateriális javak 
X   

Vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása X   

Jövedelemelszámolás X   

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások, 

költségvetési kapcsolatok 
X   

A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások X   

A költségekkel kapcsolatos elszámolások X   

Vásárolt és saját termelésű készletek értékesítésével és 

kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások 
X   

A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló X   

Pénzforgalmi könyvviteli alapok X   

Alapnyilvántartások vezetése a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint (naplófőkönyv, 

pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi 

nyilvántartás) 

X X 

Részletező nyilvántartások vezetése X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X X 

Szakmai kommunikáció X X 

Számnagyságok érzékelése X X 

Kész szoftverek használata X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat X X 

Precizitás X X 

Önállóság X X 

Stressztűrő képesség X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség X X 

Kommunikációs rugalmasság X X 

Visszacsatolási készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Ismeretek helyén való alkalmazása X X 

Áttekintő képesség X X 

Figyelemmegosztás X X 

 

  



 

  

148. K

önyvvezetés tantárgy 16 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

148.1. A tantárgy tanításának célja 

A Könyvvezetés tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a gazdasági 

eseményeket, azok bizonylatai alapján a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák 

adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni.  

Képesek legyenek továbbá az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, 

valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a 

könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal. 

 

148.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy  

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

148.3. Témakörök 

148.3.1. Pénzforgalmi könyvviteli alapok 

Pénzforgalmi könyvvitel fogalma, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatti 

könyvelést befolyásoló előírások, adózási szabályok 

Válaszható alapnyilvántartások fajtái, a nyilvántartások kötelező adattartalma, (a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklete 

szerint) vezetésük szabályai 

A naplófőkönyv rovatainak elnevezése, adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás az szja bevalláshoz 

A pénztárkönyv rovatainak elnevezése és ezek adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás a szja bevalláshoz 

Bevételi nyilvántartás előírt adattartalma, vezetése, bizonylatok megőrzése 

Feladatok a bevételi nyilvántartás vezetésével, a fizetendő adó 

Részletező nyilvántartások fajtái, szükségessége, tartalma, vezetése 

 

148.3.2. Kettős könyvviteli alapok, bérelszámolás 

A korábban tanult alapfogalmak, rendszerzés 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos fogalmak 

Bérfeladás, bérfizetés 

Levonások fajtái, keletkezésük, rendszerezésük, könyvelése 



 

  

Egyéb gazdasági események: előleg folyósítása, kártérítés 

Betegszabadság, táppénz könyvelése 

Osztalék könyvelése, levonások, pénzügyi rendezése 

 

148.3.3. Befektetett eszközök 

Tárgyi eszközök fogalma, mérlegsorai, a sorok tartalma 

Beruházások, (vásárolt és saját rezsis) tárgyi eszköz értékesítése, értékcsökkenés és 

értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenés 

Immateriális javak formái, tartalma 

Szellemi termékek, vagyoni értékű jog könyvelése 

Fontosabb gazdasági események könyvelésének összehasonlítása a tárgyi 

eszközökkel 

Sajátos értékcsökkenési szabályok 

 

148.3.4. Vásárolt készletek 

Készletek fogalma, fajtái 

Tényleges beszerzési ár, készletcsökkenések értékelési módjai (átlagáras és FIFO 

módszer) 

Vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzése, készlet korrekciók, felhasználás, értékesítés, 

értékvesztés, selejtezés 

Leltár, leltározási eltérések 

 

148.3.5. Saját termelésű készletek 

Költségek fajtái, csoportosítása 

Költségek könyvelésének lehetséges módjai, költségeket elszámol költségnemek 

szerint 

Önköltség fogalma, számításának módjai 

Saját előállítású készlet termelése során felmerült költségek, raktárravétel, értékesítés, 

STK állományváltozása 

 

148.3.6. Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok 

Pénztári és banki pénzügyi műveletek összefoglalása 

Hitel-folyósítás, törlesztés könyvelése 

Költségvetési kapcsolatok könyvelése, áfa, társasági adó, költségvetéssel kapcsolatos 

befizetési kötelezettségek és követelések 

Évnyitás után rendező tételek 

 

148.3.7. Zárás, beszámolókészítés 

Zárlat fogalma, havi, negyedéves, éves zárási teendők 

Időbeli elhatárolások, fajtái, könyvelése 

Zárlati események könyvelése 

Eredménykimutatás, adóalap, társasági adó megállapítása, mérleg elkészítése 

Kiegészítő melléklet tartalma 

 

148.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem 

 

148.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

  

 

149. P

énzforgalmi könyvvitel gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

149.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a Könyvvezetés tantárgy pénzforgalmi könyvviteli 

alapok témakörében megtanult elméleti  ismereteket a tanuló a gyakorlatban alkalmazni 

tudja a gyakorlati életben is alkalmas számviteli szoftver használatával. 

A tanuló legyen képes a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot szakszerűen 

használva elvégezni a pénzforgalmi könyvelési feladatot. Ismerje a bevallások, 

adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok forráshelyét. 

 

149.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Pénzforgalmi könyvviteli alapok tantárgy tanítása megelőzi a kettős könyvvitel tanítását. 

Így lehet biztosítani – időben - a pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat elméleti 

megalapozását. 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy  

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

149.3. Témakörök 

149.3.1. Könyvelés naplófőkönyvben 

Előkészítési feladatok 

A naplófőkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 

bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a naplófőkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési adóbevallás 

készítéséhez 



 

  

 

149.3.2. Könyvelés pénztárkönyvben 

Előkészítési feladatok 

A pénztárkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, bérleti 

díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, bankköltség, 

forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, adótúlfizetés 

jóváírásának megjelenítése a pénztárkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési adóbevallás 

készítéséhez 

 

149.3.3. Bevételi nyilvántartások 

Bevételi nyilvántartás vezetése eva-s adóalany esetén 

Eva előleg számítása időszakonként 

Éves bevallás tartalmához adatgyűjtés, bevallás elkészítése 

Bevételi nyilvántartás vezetése - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - 

meghatározott adóalanyokra vonatkozóan 

Bevételi határ figyelése, túllépése esetén a 40%-os adóalap, adó számítása, 

bevalláshoz adatközlés 

Bevételi nyilvántartás vezetése a kisadózó vállalkozások (katá-s adóalany) esetében 

A kata törvény szerinti bevétel értelmezése, bevétel megszerzésének időpontja 

 

149.3.4. Részletező nyilvántartások 

Folyószámla nyilvántartások vezetése (szállító, vevő) 

A munkabérekkel, vállalkozói kivéttel kapcsolatos nyilvántartások vezetése  

A tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, beruházásokkal kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások vezetése, aktiválás, értékcsökkenés számítása és felvezetése a 

kartonra, stb. 

Gépjárművel kapcsolatos elszámolási szabályok, nyilvántartások 

Egyéb követelések nyilvántartása a munkavállalókkal, tagokkal kapcsolatosan 

Kötelezettségek analitikus nyilvántartása 

Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

Értékpapírok adatainak analitikus nyilvántartása 



 

  

Selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, nyilvántartása 

Leltár tartalma, készítése 

 

149.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

149.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10154-16 azonosító számú 

Munkaerő-gazdálkodás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10154-16 azonosító számú Munkaerő-gazdálkodásmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Munkaügyi nyilvántartások alapján analitikus 

bérprogrammal számfejti a béreket 
X X 

Gondoskodik a bér kifizetéséről, levonások átutalásáról X X 

Részt vesz a bér, anyagi és egyéb ösztönzési rendszer 

kidolgozásában 
X   

Nyilvántartja az utazással kapcsolatos költségeket   X 

Alkalmazza a humán kontrolling eszközeit és módszereit, 

elemzéseket, számításokat végez, információt ad a 

szakterülettel kapcsolatban 

X   

Betartja az adatvédelemre vonatkozó szabályokat X   

Közreműködik a munkaerőterv, a bérterv és egyéb 

személyi jellegű költségek tervének elkészítésében 
X   

Részt vesz a munkakörelemzésben, a munkakör 

értékelésben 
X   

Részt vesz a szervezeti kultúra kialakításában és a 

munkavállalók beilleszkedésének segítésében 
X   

Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát X X 

Dokumentálja és elemzi a munkaidő-gazdálkodást X X 

Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását X X 

Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer 

kidolgozásában, működteti azt 
X X 

Alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás 

módszereit, részt vesz a munkáltató béren kívüli juttatási 

rendszerének kialakításában és működtetésében 

X   

Be- és kilépteti a munkavállalót, új munkavállaló anyagát 

összegyűjti, nyilvántartásba vesz 
  X 

Betartja és figyelemmel kíséri a munkavállalók munkaköri 

orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos előírásokat 
  X 

Vezeti a dolgozók felvételével, kiléptetésével kapcsolatos 

nyomtatványokat a tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően 

  X 

Keresőképtelenségre vonatkozó adatokat gyűjt, rögzít   X 

Tanulmányozza, értelmezi és alkalmazza a bérelszámolás 

módszereit, a bérelszámolási tevékenység tartalmát, a 

vállalkozás más területeihez való kapcsolódását 

X X 

Összesítéseket készít   X 

Feladásokat készít a főkönyvi könyvelés részére   X 



 

  

Bérekről és ellátásokról jelentéseket, összesítéseket, 

nyilvántartásokat készít 
  X 

Nyugellátáshoz szükséges adatokat összegyűjt   X 

NAV felé adó-, járulékbevallást készít   X 

Nyugellátással kapcsolatosan adatszolgáltatást végez   X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A munkaerőpiac szereplői, a munkaerő-szükséglet és a 

bérgazdálkodás 
X X 

Munkaszerződések és módosításuk X X 

A munkajog fogalma, a munkaviszonnyal kapcsolatos 

jogszabályok, a Munka Törvénykönyve 
X   

A társadalombiztosítás szerepe, sajátosságai, helye az 

államháztartás rendszerében, a társadalombiztosítás 

bevételei 

X   

A társadalombiztosításban részesülők köre (teljes körű 

biztosítottak, speciális ellátások) 
X   

Járulékfizetési kötelezettségek (foglalkoztatók, 

foglalkoztatottak) 
X X 

Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, 

családtámogatási ellátások és az ezekre való jogosultság 

feltételei, a társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb 

teendők 

X X 

Egészségügyi hozzájárulás X X 

Magánnyugdíj, magánnyugdíj-pénztárak X X 

Eljárási szabályok, ellenőrzés, szankciók, adatszolgáltatási 

kötelezettség 
X X 

Általános stratégia, humánstratégia X   

Általános tervezés, munkaerő tervezés, bértervezés, 

személyi jellegű költségek tervezése 
X   

A munkahelyi bérpolitika X   

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, 

jelentésrendszer 
X   

Létszám, munkaidő-kihasználtsági, bérgazdálkodás 

mutatói, a szociális-jóléti tevékenység mutatói 
X X 

Munkakörelemzés, munkakör-értékelés X   

Szervezési kultúra X   

A beilleszkedés segítése X   

A hatékony foglalkoztatás módszerei, a hatékony 

bérgazdálkodás módszerei 
X X 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások X X 

Munkaerőköltség X   

Béren kívüli juttatások fajtái és adóvonzatai X X 

Ösztönzési, javadalmazási módszerek X X 

A munkaviszony és egyéb jogviszony létesítésére és 

megszüntetésére, illetve megszűnésére és járandóságokra 

vonatkozó szabályok 

X X 

Az új munkavállaló adóazonosító jelének és a TAJ 

számának beszerzése és nyilvántartása 
X X 

A személyes adatok védelméről szóló szabályok X X 



 

  

A keresőképtelenség, a betegszabadság és a táppénz 

elszámolásához szükséges adatok 
X X 

A havi adó- és járulékbevallások, az elektronikus bevallás   X 

A dolgozók felvételével és kiléptetésével kapcsolatos 

nyomtatványok, igazolások tartalma és formája, kitöltésük 
X X 

Számítógépes programismeret a munkaidő nyilvántartás 

adatainak rögzítésére, a bér elszámolására, adó- és 

járulékbevallás elkészítésére 

X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X   

Jogszabály-alkalmazás készsége X X 

TB-naptár kezelés készsége X X 

Szakmai kommunikáció X X 

Számnagyságok érzékelése X X 

Kész szoftverek használata X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Önállóság X X 

Felelősségtudat X X 

Precizitás X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség X X 

Határozottság X X 

Konfliktuskerülő készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező képesség X X 

Módszeres munkavégzés X X 

Információgyűjtés X X 

 

150. M

unkaerő-gazdálkodás tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

150.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a a Munka Törvénykönyve által meghatározott 

szabályokat megismerje, és ezeket a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A 

tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a 

jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. 

 

150.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

 Témakör: Adózási alapfogalmak 

 Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

 Kiemelt adónemek 

Személyi jövedelemadó 



 

  

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Témakör: Egyéni vállalkozó jövedelemadózása 

Tartalmak: Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi a jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

 

150.3. Témakörök 

150.3.1. Munkajog és munkaügyi alapok 

A munka fogalma, a munkafolyamat, történeti fejlődésének áttekintése 

A munkaerő-gazdálkodás története 

Motiváció, motivációs elméletek 

Képesség, készségek, képzettség 

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások 

Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia 

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése 

Toborzás és kiválasztás 

Teljesítményértékelés 

Munkaerő fejlesztés, karriertervezés 

Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások 

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, fejezetei 

Az Mt. alapelvei 

Jogok és kötelezettségek gyakorlása 

Egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség, jogkövetkezménye 

A munkaviszonyból származó igény elévülése 

A munkaviszony fogalma, alanyai 

Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 



 

  

Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettsége 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények 

A munkaszerződés módosítása 

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése, megszüntetés módjai 

A felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés 

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén 

A munkaviszony jogellenes megszűntetése, jogkövetkezményei 

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, 

szabályok 

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok 

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, az ügylet és készenlét 

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság 

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

 

150.3.2. A munka díjazása 

A munkabér fogalma, részei 

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával 

Időbér, az idő mérése 

Teljesítménybér, teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér 

A bérpótlék fogalma és fajtái 

Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj) 

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 

A munkabér védelme 

A munkaviszony egyes speciális típusai 

Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok 

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke 

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele 

A munkavállalói biztosíték 

A kártérítés mérséklése 

A munkáltató kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke és módja 

 

150.3.3. Társadalombiztosítás fedezete 

A társadalombiztosítás feladatai, ellátásai 

A társadalombiztosítás rendszere: 

egészségügyi ellátás: természetbeni, pénzbeli 

nyugellátás 

szociális juttatások 

Biztosítási kötelezettség 

társadalombiztosítási jogviszony, biztosított, foglalkoztató fogalma 

a biztosítási kötelezettség elbírálása, a biztosítás szünetelése 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok 

munkaviszony 

szövetkezeti tagsági viszony 

tanulói szerződés 

álláskeresési járadékban részesülő személy 

egyéni vállalkozó 

társas vállalkozó 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 



 

  

mezőgazdasági őstermelő 

Az ellátások fedezetét biztosító fizetési kötelezettségek: 

Szociális hozzájárulási adó, mértéke, az adó alanya, alapja 

Az adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok 

Szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezettek köre 

A kifizetőt terhelő adó alapja, illetve a kifizetőt terhelő adónak nem alapja 

Egyéni járulékok, fajtái, mértéke, alapja 

Nyugdíjjárulék  

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

egyéni járulék fizetése többes jogviszonyban 

nyugdíjasok egyéni járulékfizetése 

kiegészítő nyugdíjpénztárakba történő befizetések 

Egészségbiztosítási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

a járulék számítása (speciális esetek) 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettsége 

vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka 

Táppénz hozzájárulás 

Az ekho szerinti adózást választó munkavállaló i közteherfizetése,  

az ekho alapja, mértéke 

Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka) 

Egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettség esetei, alapja, mértéke 

Nyugdíjbiztosítás ellátásai érdekében köthető megállapodások 

Egészségügyi szolgáltatás érdekében köthető megállapodások 

A járulékok megállapítása, befizetése és bevallása 

Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő 

mulasztások szankciói 

A szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetés speciális esetei, adókedvezmények 

 

150.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

150.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

151. B

érszámfejtési gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

151.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az elméleti ismeretei birtokában bérszámfejtés 

és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatokat végezzen. A Bérszámfejtési gyakorlat 

tantárgy tanulása után a tanuló alkalmassá válik munkavállalókkal kapcsolatos bér- és 

társadalombiztosítási ügyeket intézni, a munkavállalók jövedelmét a hatályos jogszabályok 

szerint meghatározni, a kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni, bevallásokat elkészíteni. 

 

151.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

Témakör: Adózási gyakorlat 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A könyvelési tételek szerkesztése 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

Témakör: A jövedelem elszámolás 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

151.3. Témakörök 

151.3.1. Bérszámfejtés előkészítése 

Bérszámfejtő program szerkezetének megismerése 

Beállítási lehetőségek megismerése, módja 

 

151.3.2. Bérszámfejtés 

Törzsadatok felvitele: 

a foglalkoztató vagy kifizetőhely adatainak rögzítése 

a dolgozó törzsadatainak felvitele  

személyes adatok (név, lakcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ-kártya 

száma, családi állapot, szakképzettség, iskolai végzettség, stb.) 

a munkaszerződés adatainak felvitele, jogviszony típusa, besorolási bér, 

munkaidő, pótlékok  

nyilatkozatokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó beállítások 

adózási beállítások 

járulékfizetési beállítások 

egyéb adatok bevitele, bérfizetés módja 

előző munkahelyről „hozott adatok” bevitele a programba az adott naptári évvel 

kapcsolatosan 

A dolgozó beléptetésével kapcsolatos feladatok: 

beléptetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (T1041, T1042E) 

a dolgozó nyilvántartásba vétele 

Bérszámfejtés: 

munkaidőadatok, távollétek rögzítése (jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás szerint) 



 

  

bérszámfejtés futtatása 

a szükséges listák nyomtatási: fizetési jegyzék, stb. 

a bérek átutalásához szükséges adatok listázása, adatszolgáltatás 

a bérekkel kapcsolatos adó és járulékbevallások elkészítése, (08, 58) az adatok 

exportjának elkészítése 

bevallások ellenőrzése, elküldése 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok: 

szükséges nyomtatványok kiállítása, kitöltése 

soron kívüli bérszámfejtés, fizetés 

egészségügyi ellátásokhoz szükséges nyomtatványok kitöltése 

 

151.3.3. Egyéb feladatok 

Hibákkal kapcsolatos feladatok: 

bérszámfejtés hibáinak felismerése 

bérszámfejtési hibák – annak eredetétől, okától függetlenül – felismerése, javítása, 

stb. 

javítás, önellenőrzés fogalma, alkalmazása a hibás javításoknál 

kapcsolódó bevallások javítása, önellenőrzése 

Egyéb feladatok: 

bérfeladás elvégzése 

bérfizetési jegyzékek listázása, nyomatása 

a dolgozók bérkartonjának listázása, nyomtatása 

adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatás 

éves jövedelemigazolás elkészítése a munkavállaló részére (M30, Adatlap-évszám) 

munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása (M29) 

átlagkereset igazolások kiállítása 

adatszolgáltatás a vállalkozók felé a befizetendő adókról, járulékokról, azok 

határidejéről 

kapcsolattartás a bérszámfejtő program készítőivel 

jogszabályok követése, értelmezése, alkalmazása 

KSH felé adatszolgáltatás 

a munkakör végzéséhez szükséges egyéb tevékenységek végzése 

 

151.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

151.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10496-16 azonosító számú 

Közlekedés-szállítási alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10496-16 azonosító számú Közlekedés-szállítási alapokmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     

Alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre 

és utazási igazolványokra vonatkozó szabályokat 
  X X 

Betartja az utasokra vonatkozó szabályokat a 

személyszállítás területén 
  X X 

Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, 

kitöltését 
  X X 

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi feladatokat 
X    

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a különleges 

küldemények szállítási szabályainak betartását 
  X X 

Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében X    

Betartja az utazási kedvezményekre való 

jogosultságokat és az utazási igazolványok 

visszaváltásával kapcsolatos szabályokat 

  X X 

Utazással kapcsolatos információt ad   X X 

Ajánlatokat készít, reklámokat tervez X    

Alkalmazza a kommunikációs módszereket és a PR-

szabályokat 
X    

Alkalmazza a szakmai idegen nyelvet és a szakmai 

kifejezéseket 
X    

Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási 

feladatot 
X X X X 

Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és 

nemzetközi jogi szabályozást 
 X X X 

Elemzéseket, ajánlatokat készít  X X X 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot X  X X 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket X X X X 

Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb 

fuvarozási eszközt, szükség szerint megtervezi az 

útvonalat 

 X   

Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli 

eseményeket 
X  X X 

Közreműködik a gazdaságossági elemzések, 

értékelések készítésében 
X    

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat   X X 

Betartja a rakodási tevékenységre vonatkozó 

szabályokat 
 X   

SZAKMAI ISMERETEK     



 

  

Közlekedési alapismeretek X    

A közlekedés technikai elemei  X   

A közlekedés forgalmi folyamatai az 

árufuvarozásban és a személyszállításban 
  X X 

A fuvarozási szerződések X  X X 

A fuvarozási folyamat   X X 

A fuvarozás eszközei  X   

Közlekedési informatika és alkalmazott 

számítástechnika 
X    

Szakmai idegen nyelv alkalmazása X    

Általános és ágazati díjszámítási ismeretek   X X 

Közlekedés földrajzi alapismeretek X    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Információforrások kezelése X X X X 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban X X X X 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Külső megjelenés X X X X 

Felelősségtudat X X X X 

Szervezőkészség X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Udvariasság X X X X 

Kapcsolatteremtő készség X X X X 

Határozottság X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Információgyűjtés X X X X 

Figyelem-összpontosítás X X X X 

Nyitott hozzáállás X X X X 

 

152. K

özlekedési alapfogalmak tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

152.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a 

közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, 

jelentőségével,valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

152.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

152.3. Témakörök 

152.3.1. Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

Közúti közlekedés a középkorban 

Motorizáció a közúti közlekedésben 



 

  

Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig 

Városi közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

Földrajzi felfedezések 

Gőzhajózás tengeren és belvízen 

Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

A magyar hajózás a XX. században 

A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

A vasúti közlekedés kezdetei 

A lóvasúttól a gőzösökig 

Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

Légi közlekedés Magyarországon 

A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

A hírközlés és távközlés fejlődése 

 

152.3.2. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Az ember szerepe a közlekedésben 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

A közlekedési munkamegosztás 

152.3.3. Közlekedési földrajz 

Közlekedés-földrajzi fogalmak 

A térképek fajtái, jelrendszere 

Időszámítási módok 

Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői  

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű 

főútvonalak, körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

Páneurópai közlekedési folyosók 

Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 

Hazai repülőtereink 

Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 

 

152.3.4. Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 

A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

Konténerek az egységrakomány-képzésben 



 

  

Konténerek csoportosítása 

Nagykonténerek rakodása 

A kombinált áruszállítás előnyei 

Konténeres áruszállítás 

Közút- vasút huckepack szállítás 

Közút-vízi huckepack szállítás 

Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

A kombinált áruszállítás termináljai 

 

152.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

152.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

153. K

özlekedés technikája tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

153.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse az 

egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat 

infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel. 

 

153.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

153.3. Témakörök 

153.3.1. A vasúti közlekedés technikája 

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény részei, kialakítása, feladata 

A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői 

A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai 

A vasúti járművek káros mozgásai 

Vasúti kiszolgáló létesítmények 

Vasúti jelző és biztosítóberendezések 

 

153.3.2. A közúti, városi közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 



 

  

A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

A tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Városok, települések infrastruktúrája 

Városok, települések csoportosítása, részei 

A települések úthálózata 

A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Autóbusz megállóhelyek 

Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 

 

153.3.3. A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei 

Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei 

Kikötők, dokkok, hajógyárak 

 

153.3.4. A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A repülőgépek osztályozása, szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőterek fajtái és létesítményei 

 

153.3.5. A csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

A csővezetékes szállítás csoportosítása 

A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányai 

A csővezetékes szállítás technikai berendezései 

 

153.3.6. Járművekre ható menetellenállások 

A járművek menetellenállásai. Általánosságokban a menetellenállásokról 

A járműre ható menetellenállások csoportosítása, értelmezése 

A gördülési ellenállás 

A légellenállás 

Az emelkedési ellenállás 

A gyorsítási ellenállás 

A különböző ellenállások legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű-(belső) ellenállás és teljesítménye 



 

  

Feladatok megoldása az ellenállások és teljesítmények kiszámítására 

 

153.3.7. Járművek menetdinamikája 

A járművek haladása ívmenetben 

Kicsúszási és kiborulási határsebesség 

Feladatok megoldása a kicsúszási és kiborulási határsebesség számítására 

A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak 

Fékezéssel kapcsolatos szakszámítások 

 

153.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

153.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

154. K

özlekedés üzemvitel tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

154.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az egyes közlekedési 

ágazatok két alapvető szolgáltatásának, a személyszállításnak és árufuvarozásnak az 

alapjaival, valamint a kapcsolódó üzemviteli feladatokkal. Cél a személyszállítási és az 

árufuvarozási folyamat részeinek megismerése. A Díjszabáselmélet témakörben pedig 

alapozó ismeretekre tesznek szert, amelyek segíti az egyes közlekedési ágak sajátos 

díjszabási rendszerének elsajátítását. 

 

154.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a Közlekedési alapfogalmak és a Közlekedés technikája tantárgyak 

azon ismeretanyagához, amely az egyes közlekedési ágak sajátosságait mutatja be. 

Továbbá előkészítő jelleggel kapcsolódik a Közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgyhoz. 

 

154.3. Témakörök 

154.3.1. Díjszabáselmélet 

A díjszabás fogalma és feladata  

Díjszabások osztályozási szempontjai  

A díjtételek felépítése 

A díjszabásokkal szembeni követelmények  

A díjszabások elemei 

Legcsekélyebb fuvardíj 

Legcsekélyebb tömeg (távolság, idő) 

A közlekedési díjképzés alapjai 

Díjszámítási egységek 

A költségtérítés elemei 

Költségmutató és önköltség 

A díjegység 

A díjtétel 



 

  

A fuvardíj 

 

154.3.2. A közúti, vasúti, vízi és légi személyszállítás 

Utazási feltételek 

A személyszállítási szerződés 

Személydíjszabások rendszere 

Kedvezmények rendszere 

Utazási feltételek 

Személydíjszabások 

Menetdíjak 

Kedvezmények rendszere 

Utastájékoztatás, utazással kapcsolatos információk 

 

154.3.3. A közúti, vasúti, vízi és légi árufuvarozás 

A feladatnak megfelelő gépkocsi kiválasztása 

Fuvarozási szerződés 

Veszélyes áruk közúti szállításának alapjai 

Az elfuvarozandó árunak megfelelő vasúti kocsi kiválasztása  

Vasúton fuvarozható áruk  

Veszélyes áruk vasúti szállításának alapjai  

A toló, vontató és az önjáró hajózás 

Belvízi hajózás nemzetközi szabályozási rendszere 

A légi árufuvarozás sajátosságai 

Légi teheráru fogalma 

Egységrakomány-képzési szempontok 

A légi fuvarlevél - AWB 

 

154.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

154.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

155. K

özlekedés üzemvitel gyakorlat tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

155.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a 

gyakorlatban ismerjék meg az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak 

jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

155.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés üzemvitel, a közlekedési alapfogalmak és a 

közlekedés technikája tantárgyhoz, valamint az összefüggő szakmai gyakorlathoz. 

 

155.3. Témakörök 



 

  

155.3.1. A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 

A vasúttal szemben támasztott követelmények 

A vasúti személyszállítási folyamat 

A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

Az áruk csomagolása 

A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

A rakodás, a küldemény átvétele 

A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 

A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

A vasúti menetrend 

Személyszállítási távolság meghatározása 

Utazási kedvezmények 

Menetrendi felvilágosítás 

Utazási díjak megállapítása 

 

155.3.2. A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

A témakör részletes kifejtése 

A közúti áruszállítás üzemvitele 

Árufuvarozási folyamatok 

Járattípusok 

A közúti személyszállítás üzemvitele 

A városi közlekedés üzemvitele 

Városi tömegközlekedési rendszerek 

Utazási igazolványok 

Személyszállítási távolság meghatározása 

Utazási kedvezmények 

Menetrendi felvilágosítás 

Utazási díjak megállapítása 

 

155.3.3. A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

Folyam-tengerihajózás 

A tengerhajózás üzemvitele 

Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás 

A balatoni hajózás díjszabása, díjszámítás 

 

155.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

155.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10036-16 azonosító számú 

A raktáros feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10036-16 azonosító számú A raktáros feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK X X 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a megrendelés és a 

szállítólevél szerint 
X X 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz csatolt 

dokumentumok meglétét, szabályszerűségét  
X X 

Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé X X 

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez X X 

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés 

elvégzéséig 
X X 

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki állapotát X X 

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit X X 

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét X X 

Vezeti a készlet-nyilvántartási dokumentumokat X X 

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást X X 

Elkészíti a beérkezett megrendelések árukiszedési 

jegyzékeit 
X X 

Komissiózási tevékenységet végez X X 

Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat X X 

Előkészíti a kiszállítandó árukat X X 

Anyagmozgató berendezéseket működtet X X 

Részt vesz a leltározási, leértékelési, selejtezési 

folyamatokban 
X X 

Betartja, betartatja a készletkezelési irányelveket X X 

Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést, selejtezést X X 

Betartja, betartatja a balesetvédelmi szabályokat X X 

Betartja, betartatja a veszélyes áruk raktározási szabályait X X 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait X X 

Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések műszaki 

állapotát, hitelességének lejárati idejét 
X X 

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és 

berendezések meglétét, épségét 
X X 

Javaslatot készít a kötelező karbantartások, hitelesítések 

elvégzésére 
X X 

Elkülönített (szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári 

hulladékoknál 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban X X 

A raktározás folyamatai X X 

Az áruátvétel eljárási szabályai X X 



 

  

A raktározás során használt mérőeszközök X X 

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik X X 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik X X 

A komissiózás folyamata és eszközrendszere X X 

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

és kezelésük 
X X 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei X X 

A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi 

követelményei 
X X 

A raktár tűzvédelmi követelményei X X 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
X X 

A veszélyes áruk kezelésének, tárolásának szabályai X X 

Élelmiszerek kezelésének, tárolásának szabályai X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X 

Jelképek értelmezése X X 

Mennyiségérzék X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás X X 

Szervezőkészség X X 

Pontosság X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 

Határozottság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Áttekintőképesség X X 

Kontroll X X 

Gyakorlatias feladatelemzés X X 

 

156. R

aktározási folyamatok tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

156.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározási folyamatok tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és 

árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések 

teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a különleges követelményeket, amelyek 

a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével raktározásával kapcsolatosak. Mindkét 

árufajta az egészségvédelmi követelmények szempontjából igényel különleges 

bánásmódot. 

 

156.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

  

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

156.3. Témakörök 

156.3.1. A folyamat modul rendszere 

A raktározás szükségessége, feladatai 

A raktárak fajtái, jellemzőik 

A raktározási modell 

A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai 

Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai 

Árutárolási módok és jellemzőik 

A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői 

Magastárolási rendszerek jellemzői 

Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata 

A komissiózás fajtái, részfolyamatai 

Bizonylat nélküli komissiózási módszerek 

Az expediálás feladatai 

A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái 

 

156.3.2. A raktározás eszközrendszere 

Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei 

A raktáron belüli árumozgatás eszközei 

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik 

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 

Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei 

Rakományrögzítő és csomagológépek 

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 

 

156.3.3. A raktárirányítási rendszer 

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei 

Az információ-átvitel megoldásai 

Raktári állapotjelző információk 

Árumozgást jelző információk 

Az információ továbbítás eszközei 

Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek 

Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

A raktár külső kapcsolatainak információi 

Az EDI informatikai rendszer 

A raktárirányítás feladatai 

A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere 

Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás 

Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere 

A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei 

A folyamatirányítás információs rendszere 

 

156.3.4. Raktári bizonylatolás 

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei 

Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei 

Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma 



 

  

Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei 

Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei 

Áruáttárolási bizonylat 

Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

Készlet nyilvántartási bizonylatok 

Készletmozgások bizonylatai 

Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

A leltározás menete és bizonylatai 

A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai 

A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

 

156.3.5. Veszélyes áruk raktározása 

A veszélyes áruk fogalma 

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai 

Veszélyes áruk VCI osztályozása 

Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai 

A veszély jellegére utaló „H” mondatok 

Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok 

A biztonsági adatlap tartalma és szerepe 

Az előzetes ellenőrzés 

Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése 

Részletes ellenőrzés és azonosítás 

Raktárhely kijelölése és betárolás 

Az együttraktározási tilalom 

Komissiózási előírások 

Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás 

 

156.3.6. Élelmiszerek raktározása 

Az élelmiszer biztonság fogalma 

Az élelmiszer biztonság összetevői: 

- mikrobiológiai szempontból 

- kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

- fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

Élelmiszer biztonság a raktározásban 

Higiéniai követelmények 

Klimatikus követelmények 

Károsodások elleni védelem módszerei 

A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata  

Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

 

156.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

156.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

157. R

aktározás gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

157.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten 

sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához 

szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó 

bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok 

feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

157.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

157.3. Témakörök 

157.3.1. Raktározási folyamatok és eszközeik 

Raktári anyagmozgató gépek fajtái 

Mérőeszközök fajtái 

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása 

A raktározás balesetvédelmi előírásai 

A raktározás tűzvédelmi előírásai 

A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladékkezelés 

A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai 

Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai 

 

157.3.2. Raktárirányítási gyakorlat 

Raktárirányítási programok funkciói 

A raktárirányítás információs rendszere 

Az információátvitel eszközei és használatuk 

A komplex számítógépes raktározás feladatai 

 

157.3.3. Komissiózás a gyakorlatban 

Megrendelések feldolgozása 

Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

Árukigyűjtési program összeállítása 

Áruelőkészítés 

A komissiózás bizonylatai és kezelésük 

Bizonylat nélküli komissiózás 

 

157.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

157.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 



 

  

  



 

  

 

A 

11786-16 azonosító számú 

Raktárvezető feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 11786-16 azonosító számú Raktárvezető feladataimegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Közreműködik a raktár-technológia kialakításában X X 

Napi programtervet készít, kapacitásszámítást végez X  

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal X  

Betartja és betartatja a vagyon és biztonsági előírásokat X  

Gondoskodik a raktári dolgozók munkavédelmi, tűz- és 

balesetvédelmi oktatásáról 
X X 

Kapcsolatot tart a beszerzési, termeléstervezési és 

értékesítési szervezetekkel 
X X 

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, 

szükség szerinti fejlesztését 
X X 

Kidolgozza a raktár KPI mutatóit és működteti azok 

rendszeres értékelését 
X  

Működteti a raktár irányítási, információs rendszerét X X 

Alkalmazza a lean menedzsment eszközrendszerét a 

raktározási folyamatban 
X X 

Működteti a minőségbiztosítási rendszer raktározásra 

vonatkozó követelményét 
X X 

Megszervezi és működteti a raktári tároló eszközök 

ellenőrzését, karbantartását 
X X 

Gondoskodik a raktári mérőeszközök, mérőberendezések 

műszaki állapotának, hitelességük lejárati idejének 

ellenőrzéséről és a hitelesítés elvégzéséről 

X X 

Betartatja a speciális áruk (élelmiszer, veszélyes áru) 

raktározásának, kezelésének szabályait 
X  

Megszervezi és ellenőrzi a raktári leltározás, leértékelés és 

selejtezés teendőit 
X  

Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi 

szabályainak betartását 
X X 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratainak 

meglétét. 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A raktározás szerepe az ellátási láncban X  

A raktár-technológia összetevői X  

Automatikus áruazonosítás és árukövetés X  

Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői X  

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik X  

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik X  

A komissiózás folyamata és eszközrendszere X  



 

  

A raktározás során használt mérőeszközök  X 

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

kezelésük 
 X 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei  X 

A lean menedzsment eszközrendszere X  

Minőségbiztosítási szabványok X  

A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi 

követelményei 
 X 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
 X 

Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai  X 

A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának 

szabályai 
 X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Értékelési, elemzési készség X X 

Információforrások kezelése X X 

Szakmai nyelvű szövegértelmezés X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás X X 

Szervezőkészség X X 

Döntésképesség X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 

Irányítási készség X X 

Határozottság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Áttekintőképesség X X 

Probléma feltárás, -megoldás X X 

Rendszerekben való gondolkodás X X 

 

 

158. A 

raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

158.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben 

alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer 

érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az 

áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti 

szerepet foglal el. Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető 

tényezőket, amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e 

működési paraméterek összehasonlítást tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző 

időszak mutatóival, valamint a versenytársak adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a 

következő időszak fejlesztési terveihez. 



 

  

 

158.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

158.3. Témakörök 

158.3.1. Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 

Az ellátási lánc fogalma, jellemzői 

Készletezés, raktározás szükségessége 

Raktártípusok az ellátási láncban 

A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik 

 

158.3.2. A raktározás technológiája és összetevői 

A raktártechnológia fogalma, összetevői 

MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei 

A veszélyes áruk tárolásának követelményei 

MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei 

A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer 

Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

A szervezeti és működési szabályzat 

Munkaköri leírások tartalma 

Napi programkészítés és ellenőrzés 

A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei 

A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei 

Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények 

A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata 

Tárolóeszközök vizsgálata és javítása 

Emelőgép biztonsági szabályzat 

Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 

 

158.3.3. Üzemtani mutatók 

A raktár statikus kapacitása 

A statikus kapacitás összetevői 

Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 

Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik 

A statikus kapacitás kihasználása 

A raktár dinamikus kapacitása 

A dinamikus kapacitás összetevői 

Gépi kapacitások tervezése 

Humán erőforrás szükséglet tervezése 

Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei 

A dinamikus kapacitás kihasználása 

 

158.3.4. Minőségi mutatók 

A vevőkiszolgálás mutatói 

Az OEE mutató 

Készletezési hatékonyság mutatói 



 

  

 

158.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

158.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

159. R

aktárvezetés gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

159.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz 

kapcsolódva a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A 

gyakorlati oktatáson belül kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek 

oktatása. 

 

159.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

159.3. Témakörök 

159.3.1. Raktározási folyamatok gyakorlata 

Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok 

Tárolási módok és eszközrendszerük 

Komissiózási módszerek 

Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés 

Járműrakodás 

 

159.3.2. A raktárirányítás gyakorlata 

Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

A raktárirányító szoftverek funkciói 

Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

Az információ átvitel módszerei, eszközei 

Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

 

159.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus vállalkozás 

 

159.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10070-12 azonosító számú 

Munkahelyi kommunikáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10070-12 azonosító számú Munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Betartja a viselkedéskultúra követelményeit X X 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokoll-előírásait  X 

Betartja az irodai munka etikai szabályait X X 

Partnerkapcsolatokat ápol  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  

A nem-verbális kommunikáció 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 

Üzleti nyelvi kultúra X  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, 

nyelvhasználati szabályok 
X  

Aközéleti megnyilvánulás fajtái X X 

A viselkedéskultúra alapszabályai  X 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai  X 

Az irodai munka etikai szabályai  X 

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 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése X X 

A helyes beszéd technikája X  



 

  

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) X  

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Pontosság X X 

Önfegyelem  X 

Szervezőkészség  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kommunikációs rugalmasság X X 

Nyelvhelyesség X  

Konfliktusmegoldó készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Nyitott hozzáállás  X 

Helyzetfelismerés  X 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása  X 

 

160. K

ommunikáció alapjai tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

160.1. A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának 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. 

 

160.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

160.3. Témakörök 

160.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

A nonverbális kommunikáció 

A konfliktusok és kezelési módjaik 

A kommunikáció folyamata és fajtái 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

160.3.2. Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, 

konfliktuskezelés 

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) 

Szabályelemzés, szabálykövető magatartás  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

 

160.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

160.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

161. Ü

zleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

161.1. 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. 

 

161.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

161.3. Témakörök 

161.3.1. Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 

Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái 

Üzleti nyelvi kultúra 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai 

A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása 

Tárgyalástechnika 

A kommunikációs zavarok fajtái 

Tömegkommunikáció jellegzetességei 

 

161.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

Az üzleti etikett szabályai 

Viselkedéskultúra alapszabályai 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei 

Telefonos kapcsolattartás 

 

161.3.3. A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 

A viselkedéskultúra alapszabályai 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

Az irodai munka etikai szabályai 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

A munkahelyi viselkedés alapnormái 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik 



 

  

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai 

A személyiségfejlesztés lehetőségei 

Álláskeresési technikák 

 

161.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás 

 

161.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10651-12 azonosító számú 

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10651-12 azonosító számú Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Vezetői feladatokat lát el szakjogi ismeretek 

alkalmazásával 
X X 

Szervezeti, intézményi stratégiáját készít, fejlesztési 

irányokat határoz meg 
X X 

Szervezeti dokumentumokat és belső szabályzatokat 

készít 
X X 

Alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi, 

számviteli, adó, TB, munkajogi szabályokat, részt 

vesz a kapcsolódó nyilvántartások, elszámolások 

készítésében 

X X 

Gazdálkodási feladatokat lát el X X 

Forrásszerzési technikákat alkalmaz  X 

Munkáltatói feladatokat lát el X X 

Kialakítja a minőség- és a teljesítménymérés mutatóit 

az intézményben 
X X 

Biztosítja szervezési-vezetési feladatokhoz 

kapcsolódó adminisztrációs teendőket 
X X 

Modern marketing és public relations eszközöket 

alkalmaz 
 X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A vezetés folyamata és különböző funkciói X X 

Jogi alapfogalmak, a jogszabályok hierarchiája X  

Kulturális jogszabályok  X 

Az államháztartás működésének főbb elvei, a 

költségvetési intézmények finanszírozása 
X  

Vállalkozás főbb jogszabályi háttere X  

A nonprofit szervezetek státuszszabályai, a 

közhasznú jogállás kérdésköre 
X  

A szervezetkialakítás elvi és módszertani kérdései, 

belső szabályzatok 
X X 

A szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó 

adminisztrációs teendők 
X X 

Gazdálkodási alapismeretek, a gazdálkodás 

dokumentálása 
X  

A stratégiai gondolkodás, a tervezés alapjai X X 

Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás X  

A pénzügyi forrásteremtés fontosabb területei és 

eszközei (önkormányzati, költségvetési támogatások, 
X  



 

  

hazai és nemzetközi pályázatok nyomon követése, 

támogatásigénylés, pályázatírás) 

A szektorok közötti együttműködés lehetőségei X  

A humánerőforrás-menedzsment alapjai, munkajogi 

alapok 
X  

Közérdekű önkéntes munka  X 

Teljesítménymérés és -értékelés, minőségbiztosítás X X 

A modern marketing általános és szolgáltatás-

specifikus értelmezése 
 X 

A kulturális intézmények és szervezetek 

környezetének és külső kapcsolatrendszerének 

ismerete 

X  

A kulturális marketing stratégiai döntései és a 

marketing eszközei (marketing-mix) 
X X 

A public relations tevékenység tartalma, a belső és 

külső PR eszközei (írott és elektronikus tájékoztatók 

szerkesztése, PR események, rendezvények 

szervezése, szervezeti kapcsolatok ápolása stb.) 

X X 

Informatikai ismeretek X  

Ügyviteltechnikai, irodatechnikai eszközök és 

eljárások 
X  

Kommunikációs ismeretek X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai kommunikáció X X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X  

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés X X 

Tárgyalási készség X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Elhivatottság, elkötelezettség X X 

Döntésképesség X  

Felelősségtudat X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Irányítási készség X X 

Meggyőzőkészség X X 

Konfliktuskerülő és -megoldó készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémaelemzés, -feltárás X X 

Tervezési képesség X X 

Értékelés X X 

 

  



 

  

162. V

ezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

162.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba kerülő 

tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg 

kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat 

viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi 

alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, 

másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, 

valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. 

A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági 

alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci 

folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a 

pénzforgalom fajtáival valamint a vállalkozási alapismeretekkel. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

marketing szerepét. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció 

közvetlen, közvetett eszközeivel. 

 

162.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

162.3. Témakörök 

162.3.1. Vezetési ismertek 

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója 

A munkaszervezés technikája 

Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

Motivációs irányzatok 

Beosztottak teljesítményének értékelése 

A vezetővel szemben támasztott követelmények 

Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek 

Vezetői típusok 

Vezetői motiváltság 

Vezetői értékek 

Vezetés és szervezés összefüggései 

A gazdasági rendszerek szervezete 

A szervezési folyamat 

A szervezés módszerei 

 

162.3.2. Jogi ismeretek 



 

  

A jogszabályok hierarchiája 

Magyarország Alaptörvénye 

A polgári jog (PTK) 

A Ptk. szerkezete 

A jogi személy fogalma 

Gazdasági társaságok 

A polgári jogviszony fogalma, fajai 

Tulajdonjogviszony 

Kötelemi jog 

Kártérítési felelősség 

Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

A szerződések létrejötte 

Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

Semmisség és megtámadhatóság 

A szerződésszegés általános szabályai 

Termékszavatosság, jótállás 

Az adásvételi szerződés 

A vállalkozási szerződés 

A fuvarozási szerződés 

A megbízási szerződés 

A szállítmányozási szerződés 

A bérbeadási szerződés 

A biztosítási szerződés 

 

162.3.3. Gazdasági ismeretek 

A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása 

A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk 

Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban 

A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője 

A globalizáció fogalma 

A piac 

A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása 

A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése 

A piaci formák és jellemzőik 

A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában 

A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben 

A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és a 

versenyszabályozás 

A vállalkozás 

A vállalkozások fogalma és céljai 

A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei 

Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján 

Vállalkozási formák jellemzése 

Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás 

A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai 

Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek 

Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog, sajáterő) 



 

  

Vállalkozások adófizetési kötelezettségei 

 

162.3.4. Marketing ismeretek 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei 

A marketing fejlődési szakaszai 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 

A fogyasztói magatartás modellje 

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

Vásárlói magatartás megfigyelése 

Vásárlói típusok jellemzői 

Vásárlói típusok megfigyelése 

Szervezeti vásárlói magatartás 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei 

Célpiac-választás 

Pozicionálás 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja 

A marketing és piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

Kutatási terv, kutatási jelentés 

Kérdéstípusok 

Kérdőívszerkesztés 

Primer piackutatási módszerek 

Szekunder piackutatási módszerek 

Termékpolitika és termékfejlesztés 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

Marketing kommunikáció 

Kommunikációs politika fogalma, jelentősége 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A kommunikációs folyamat 

Marketingkommunikáció eszközrendszere 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

Direkt marketing 

PR fogalma, jellemzői, területei 

Belső PR 

Külső PR 

Szponzorálás 

Image lényege, fajtái 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 



 

  

Arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés (vállalat, honlap) 

Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

162.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

162.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

163. M

arketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

163.1. A tantárgy tanításának célja 

A marketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy célja, hogy tanulók a marketing 

alapjainak elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati 

alkalmazására, ismereteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a 

piackutatás, a kérdőívkészítés és a marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve 

szimulációs környezetben történő gyakorlásával. Célja továbbá, a témakörben tanult 

elméleti módszerek gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési 

tevékenységek gyakorlása, amelyek a vezető feladatait képezik. 

 

163.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

163.3. Témakörök 

163.3.1. Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 

Piackutatási terv készítése 

Kérdőívkészítés 

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

Adatfeldolgozás 

Prezentáció 

Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése 

 

163.3.2. Reklám és PR gyakorlat 

Reklámeszközök és reklámtípusok 

PR-eszközök 

Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése 

A témakör részletes kifejtése 

 

163.3.3. Vezetési feladatok gyakorlat 



 

  

Stratégiai és operatív tervezés 

Működési szabályzat készítése 

Munkaköri leírás készítése 

Teljesítménymérés és értékelés 

Motivációs formák kidolgozása 

Konfliktuskezelés 

Csoportalakítás 

Brainstorming, mint csoportos alkotótechnika 

A témakör részletes kifejtése 

 

163.3.4. Szervezési feladatok gyakorlat 

Szervezetkialakítás 

Projekttervezés 

Hálótervezés 

Gantt diagram 

Kaizen tevékenység szervezése 

 

163.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

163.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10501-16 azonosító számú 

Szállítmányozási ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10501-16 azonosító számú Szállítmányozási ügyintézői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK    

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb 

fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az 

útvonalat 

X X X 

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, 

szervezetekkel 
 X X 

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét X X X 

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek 

megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal 
X X X 

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal 

való ellátásáról 
X X X 

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok 

kivizsgálásában, intézi a kárügyeket 
X X X 

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat X X X 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályokat  
X X X 

SZAKMAI ISMERETEK    

Közlekedésföldrajz-, térképismeret, hálózatok, 

útvonaltervezés 
X X X 

A külkereskedelem és gazdasági vonatkozásai X X X 

A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái X X X 

Okmányok a külkereskedelemben X X X 

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi 

elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai 
X X X 

A fuvarozás technikája és technológiája   X X 

Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe X   

Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, 

minőségköltségek 
X X X 

Áruismeret, veszélyesáru-szállítás, árukezelés X X X 

Csomagolás, egységrakomány-képzés X X X 

Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, 

rakományrögzítés 
X X X 

Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi 

menedzselési feladatai 
X X X 

A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási 

szerződés 
X   

Vasúti-, közúti-, folyami-, tengeri-, légi- és kombinált 

forgalom 
 X X 

Biztosítás, kártérítés a közlekedésben X X X 



 

  

A szállítmánybiztosítási szerződések X X X 

Vámismeretek, vámokmányok X X X 

A vámtarifa X X X 

Közlekedési ágazatonkénti díjszabások X X X 

Munka, tűz és környezetvédelmi szabályok X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Szakmai olvasott szöveg megértése  X X X 

Információforrások kezelése X X X 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban X X X 

Értékelési elemzési készség  X X X 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban X X X 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések használata szóban és 

írásban 
X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Külső megjelenés X X X 

Felelősségtudat X X X 

Szervezőkészség  X X X 

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) X X X 

Vállalkozói kompetencia  X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Udvariasság  X X X 

Kooperativitás (csapatszellem)  X X X 

Kapcsolatteremtő készség X X X 

Irányítókészség X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Problémamegoldás  X X X 

Információgyűjtés X X X 

Nyitott hozzáállás X X X 

 

 

164. Á

ltalános szállítmányozási ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

164.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy 

a Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati 

képzést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a 

külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével 

kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet 

megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet 

meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző 

közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és 

fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait, a vámismeretek 

birtokában pedig a vám megbízások önálló lebonyolítására. 



 

  

 

164.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy közlekedési földrajz témaköre. 

 

164.3. Témakörök 

164.3.1. Szállítmányozási alapismeretek 

Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 

A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

A szállítmányozási szerződés megkötése 

Okmányok a szállítmányozásban 

A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

Szállítmányozási szakmai szervezetek 

A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és szolgáltatókkal 

Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 

 

164.3.2. Külkereskedelmi-és vámismeretek 

A nemzetközi munkamegosztás és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok formái 

A külkereskedelem résztvevői 

A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai 

Egyszerű külkereskedelmi ügyletek, különleges külkereskedelmi ügyletek 

A külkereskedelmi ügylet előkészítése, lebonyolítása, okmányai, ajánlati tevékenység, 

kalkuláció és árképzés, szerződés megkötése és tartalma 

Nemzetközi pénzügyi intézmények 

Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok 

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi 

szokványa 

A tőzsdék és a hitelek szerepe a külgazdaságban 

Vámjogi fogalmak, vámtörvény, vámigazgatás 

Nemzetközi vámegyezménye 

Vámtarifa 

Vámeljárások, vámkezelés, vámkiszabás 

Vámkezességek, vámgaranciák 

Vámokmányok 

 

164.3.3. Szállítmányozási földrajz 

Magyarország gazdasági körzetei, régiói, jelentősebb települései 

Magyarország logisztikai rendszere 

Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

TEN, TERN, TINA hálózatok 

Az európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

Interkontinentális forgalom 

 

164.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

164.5. A tantárgy értékelésének módja 



 

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

165. Á

gazati szállítmányozási ismeretek tantárgy 217 óra/217 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

165.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az 

általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az 

egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait. 

 

165.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Általános szállítmányozási ismeretek 

 

165.3. Témakörök 

165.3.1. Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 

A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

A vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok  

Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, 

rakminta 

A nemzetközi vasúti egyezmények 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

Reexpedíció, tranzitforgalom 

A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi 

típusok, azok fontosabb műszaki adatai 

Közúti fuvarozási engedélyek 

Nemzetközi közúti egyezmények 

Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál 

jelentkező szállítmányozói feladatok 

Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti 

határátmenetek 

 

165.3.2. Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 

A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a 

tengerhajózási ügyletek szabályozása  

A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák  

Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) 

átruházhatósága 

A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli 

országok kikötőinek ismerete 

A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 



 

  

A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási 

okmányok 

Dunai kikötők ismerete  

A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk 

lebonyolításában 

A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, 

légi társaságok 

Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények  

Légi díjszabások, fuvarozási okmányok  

A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés  

Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban  

Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése  

Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, 

valamint a tengerentúli forgalomban  

Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció)  

Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

A kombinált forgalom szervezése 

A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók 

és terminálok 

A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom 

lebonyolításánál  

A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa 

országaiba 

 

165.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

165.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

166. S

zállítmányozási ismeretek gyakorlat tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

166.1. A tantárgy tanításának célja 

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben 

tanultakat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét 

szállítmányozási feladatok üzemszerű bonyolításával. 

 

166.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Általános szállítmányozási ismeretek, ágazati szállítmányozási ismeretek 

 

166.3. Témakörök 

166.3.1. Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 



 

  

Fuvardíjszámítás 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

 

166.3.2. Közúti szállítmányozási feladatok 

Gépkocsi megrendelése 

Fuvarokmányok kitöltése 

Fuvardíjszámítás 

Fuvardíj elszámolása 

 

166.3.3. Vízi szállítmányozási feladatok 

Hajózási okmányok kitöltése 

Hajózási okmányok funkciói, típusai 

Fuvardíjszámítás 

A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága 

A folyamhajózás okmányainak kitöltése 

 

166.3.4. Légi szállítmányozási feladatok 

Légi díjszabások kezelése 

Légi díjszámítás 

Fuvarozási okmányok kitöltése 

 

166.3.5. Kombinált szállítmányozási feladatok 

Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál 

 

166.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakspecifikus munkahely 

 

166.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

  

 

A 

10034-16 azonosító számú 

Logisztikai ügyintéző feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

  

A 10034-16 azonosító számú Logisztikai ügyintéző feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok 

tervezésére, lebonyolítására, fejlesztésére vonatkozóan 
X X 

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló 

információs rendszert működtet, informatikai eszközöket 

kezel 

X X 

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét X X 

Napi, heti, havi jelentést készít X X 

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet X X 

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi X X 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal X  

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a 

logisztikai, termelési igények alapján 
X X 

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le X  

Beszállítókat minősít X  

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el  X 

"Leanproduction" rendszernek megfelelően végzi 

tevékenységeit 
 X 

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja 

és ellenőrzi 
X  

Logisztikai normatívákat mér és elemez X X 

"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet X  

Készletelemzést végez X X 

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat 

szervez 
X  

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó 

szabályozások előírásait 
X  

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra 

vonatkozó információkat 
X  

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat X  

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat X  

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel 

kapcsolatos ügyeket intéz 
 X 

Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz X  

Reklamációs ügyeket intéz X X 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályokat 
X  

SZAKMAI ISMERETEK   

Logisztikai alapfogalmak X  



 

  

A makro és a vállalati logisztika elemei X  

A vállalati logisztikai rendszer felépítése X  

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk X  

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek X  

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői X  

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső 

vevők) 
X  

A logisztikai információs rendszer X X 

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai  X 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői  X 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség X  

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői X  

Az áruátvétel menete, bizonylatolása  X 

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei  X 

Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP 

és MRPII) 
 X 

A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer  X 

Elosztástervezés (DRP)  X 

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik X  

Készletezési modellek  X 

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság 

meghatározása 
 X 

A készletgazdálkodás főbb mutatói X X 

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, 

gyakorisága 
X  

A logisztikai kontrolling feladatai X  

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata X  

Az értékesítési csatornák jellemzői X  

A veszélyes áruk tulajdonságai X  

A veszélyes áruk osztályozása X  

A veszélyes áruk okmányai X  

A veszélyes áruk csomagolása X  

A veszélyes áruk jelölései X  

Élelmiszerek kezelésének szabályai X  

Veszélyes áruk kezelésének szabályai X  

Munka-,tűz- és környezetvédelmi szabályok X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai olvasott szöveg megértése X X 

Információforrások kezelése X X 

Szakmai nyelvű íráskészség X X 

Értékelési, elemzési készség X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás)  X 

Vállalkozói kompetencia  X 

Szervezőkészség  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kooperativitás (csapatszellem) X X 

Kreativitás X X 



 

  

Irányítókészség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémamegoldás X X 

Digitális kompetencia X X 

Információgyűjtés X X 

Nyitott hozzáállás X X 

 

167. L

ogisztika tantárgy 217 óra/217 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

167.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika 

fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó 

feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek 

együttműködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a logisztikai területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző 

beruházási költségekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett 

kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

167.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

167.3. Témakörök 

167.3.1. A logisztikai rendszer 

A logisztikai rendszer 

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk 

A beszerzés és beszállító menedzsment 

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

A beszerzési folyamat 

A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

A kiszolgálási színvonal fogalma 

A logisztikai információs rendszer 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

Áruazonosító és nyomon követési rendszerek 

City logisztika 

Makro logisztika 

 

167.3.2. Vevő-szállító kapcsolatok 

A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

A szállító minősítés 

Ajánlatértékelés 

Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

Kis értékű beszerzések kezelése 



 

  

Megrendelés feladása 

Az áruátvétel menete 

Rendelésteljesítés feltételei 

Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

Kiszolgálási színvonal mérése 

Aftersale kapcsolatok 

Reklamáció kezelése 

Visszáru-kezelés 

 

167.3.3. Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 

A veszélyes áruk tulajdonságai 

A veszélyes áruk kezelésének szabályai 

A veszélyes áruk osztályozása 

A veszélyes áruk jelölése 

A veszélyes áruk csomagolása 

A veszélyes áruk nyilvántartása 

Az élelmiszerek kezelésének szabályai 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

167.3.4. Logisztikai kontrolling 

A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma 

A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

A készletértékelés elvei 

Készletgazdálkodás főbb mutatói 

Logisztikai normatívák mérése és elemzése 

Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

Költséghatékonysági számítások 

Jelentések készítése 

 

167.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

167.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

168. L

ogisztikai tervezés gyakorlat tantárgy 171 óra/171 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

168.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz 

kapcsolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni 

termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a 



 

  

minőségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési 

feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni. 

 

168.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

168.3. Témakörök 

168.3.1. Készletgazdálkodás gyakorlat 

A készletek szerepe a logisztikai rendszerben 

A készletek típusai 

A biztonsági készletek szerepe 

Készletmodellek 

Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk 

A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása 

ABC elemzés 

XYZ elemzés 

 

168.3.2. Termeléstervezés gyakorlat 

A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel 

Aggregált terv 

Anyagszükséglet tervezés, MRP 

A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben 

Ütemezés 

Termeléstervezés adatbázisai 

 

168.3.3. Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 

A lean alapelvei, a lean termelési rendszer 

Folyamatfejlesztés 

A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

TQM 

Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

 

168.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus munkahely 

 

168.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 

 

 

 

 



 

  

 

 

Szakmai idegen nyelv tantárgyai 93 óra/134 óra 

Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák:  

Ir
o
d
ai

 s
za

k
m

ai
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

FELADATOK  

logisztikai írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen 

nyelven 
x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső iratokat készít idegen nyelven x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen 

nyelven 
x 

logisztikai feladatokat lát el idegen nyelven x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven x 

Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon 

kommunikál idegen nyelven 
x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a 

szóbeli és írásbeli kommunikációban 
x 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai x 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok x 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 
x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 

Szakmai állásinterjú x 



 

  

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Idegen nyelvű olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 

 

169. S

zakmai idegen nyelv tantárgy 134 óra/227 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

169.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a logisztikai ügyintézéssel, kapcsolatos 

írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására idegen nyelven. Váljanak képessé 

az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, hivatalos 

levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a hivatalos szervekkel való 

kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

169.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

169.3. Témakörök 

169.3.1. Idegen nyelv használata az irodában 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban. 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása. 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően. 



 

  

Szakmai állásinterjú idegen nyelven. 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok. 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.). 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven. 

Pénzügyi alapfogalmak. 

 

169.3.2. Kapcsolattartás hivatalos szervezetekkel idegen nyelven 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven. 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.). 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai. 

 

169.3.3. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 

Idegen nyelv használata rendezvényeken. 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése. 

A hatékony kommunikáció feltételei. 

Rendezvények hivatali protokollja. 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk. 

 

169.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

169.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

  



 

  

  



 

  

 

S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 

ágazathoz tartozó 

54 841 11 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

a mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató órákra 

történő felhasználásával  

 

a 2018/2019-es tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 



 

  

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: — 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

 

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

  



 

  

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 



 

  

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

8 0 8 4 

140 

2 2 

140 

2 4 23,5 10,5 25 11 

160 

22,5 11,5 

Összesen 8 12 4 6 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása  

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Ügyviteli gyakorlatok 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

            0,5                     

Általános statisztika 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                0,5                 

Pénzügyi alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       



 

  

Adózási alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          0,5                       

Számviteli alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                1                 

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

            0,5                     

Adózás 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                1                 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                  1               

10152-16 Kis- és 

középvállalkozások gazdálkodási 

feladatai 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          0,5                       

Üzleti terv készítése 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

10153-16 Könyvvezetési 

feladatok 

Könyvvezetés  

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                0,5                 

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                  1               

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

          1                       

Bérszámfejtési gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási 

ügyintéző 

                  1               



 

  

10496-16 Közlekedés-szállítási 

alapok 

Közlekedési alapfogalmak fő szakképesítés 3                       3         

Közlekedés technikája  fő szakképesítés     3     1             4         

Közlekedés üzemvitel fő szakképesítés      +1     1             1         

Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat 
fő szakképesítés                   2       2       

10036-16 A raktáros feladatai 
Raktározási folyamatok fő szakképesítés 2   2                   4         

Raktározás gyakorlat fő szakképesítés       1     2             3       

11786-16 Raktárvezető feladatai 

A raktározás szerepe és 

mutatószámai 
fő szakképesítés     2                   2         

Raktárvezetés gyakorlat fő szakképesítés       2                   2       

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai fő szakképesítés 3                       3         

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
fő szakképesítés       1                   1       

10651-12 Vezetési, jogi, 

gazdasági és marketing ismeretek  

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti 

ismeretek 

fő szakképesítés                 2       2         

Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat 
fő szakképesítés                   2       2       

10501-16 Szállítmányozási 

ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 

ismeretek 
fő szakképesítés                     4         4   

Ágazati szállítmányozási 

ismeretek 
fő szakképesítés                     7         7   

Szállítmányozási 

ismeretek gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

10034-16 Logisztikai ügyintéző 

feladatai 

Logisztika fő szakképesítés                     7         7   

Logisztikai tervezés 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5,5         5,5 

 
Logisztika a 

mindennapokban 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy        +2           



 

  

 Raktározási 
számítások 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy        +1           

 

Gépírás 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy        +2           

 Szakmai szoftverek 
használata 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy           +1    +1   +1 

 Közlekedési 
számítások 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy           +1        

 

Gazdasági földrajz 

a fő szakképesítést  

támogató tantárgy          +2    +2     

 Szakmai idegen nyelv 
a fő szakképesítést  

támogató tantárgy       +2   +2  +3  +2   +2  

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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170. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

170.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

170.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

170.3. Témakörök 

170.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

170.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

170.3.3. Álláskeresés 

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. 
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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. 

 

170.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

170.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

170.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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171. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

171.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

171.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

171.3. Témakörök 

171.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

171.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 



 

2278 

 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

171.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

171.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

171.4. 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. 
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171.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11504-16 azonosító számú 

Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11504-16 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátásamegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK       

Közreműködik a vállalkozás beindításához, 

átalakításához, megszűnéséhez szükséges 

adminisztratív teendők ellátásában 

X           

Ellátja a marketingtevékenységhez 

kapcsolódó ügyintézői feladatokat 
X           

Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal X           

Elkészíti a megrendeléseket X           

Közreműködik a szerződéskötéseknél X           

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás 

jogkövető működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi előírásokat 

X           

Kezeli a reklamációkat X           

Elvégzi a bejövő és kimenő számlák 

egyeztetéseit a nyilvántartások alapján 
X           

Ellenőrzi a vámtarifaszám (vtsz.) meglétét 

és formai helyességét 
X           

Közreműködik a pénzforgalmi számla 

nyitásánál, kiállítja a pénzforgalmi 

nyomtatványokat, gondoskodik 

teljesítésükről, ki- és bevezeti a 

pénzforgalmi számlán megjelenő pénzügyi 

teljesítéseket 

      X     

Eljár a garancia, fedezetigazolás és 

akkreditív nyitás ügyében, követi a 

pénzforgalmi-számlakivonatok tartalmát, 

azok egyenlegeit.  

      X     

Vezeti a pénzforgalmi számla felett 

rendelkezésre jogosultak nyilvántartását 
      X     

Figyelemmel kíséri a választott 

devizaárfolyamokat 
      X     

Közreműködik a banki termékek (kamat, 

díj, jutalékok figyelembevételével) és a 

biztosítási termék kiválasztásában 

      X     

Informálódik a pénzügyi-piaci 

kondíciókról, nyilvántartja az értékpapírok 

árfolyamait, hozamait 

      X     

Gondoskodik a készpénzforgalom 

lebonyolításáról (pénznemenként), kezeli 

és feltölti a bankkártyákat 

      X     
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Kiállítja a bevételi- és kiadási 

bizonylatokat, vezeti a pénztárjelentést, a 

pénztárnaplót és a szigorú számadású 

nyomtatványok analitikáját 

      X     

Felszereli a bankszámlakivonatot 

(bankszámlakivonat + a mozgáshoz 

kapcsolódó bizonylatok). 

      X     

Megbízásából értékesített vagy vásárolt 

kötvényekre, részvényekre és egyéb 

értékpapírokra vonatkozó nyilvántartásokat 

vezeti 

      X     

Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez       X     

Előkészíti az adónyilvántartásokat az 

adóbevalláshoz 
        X   

Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat         X   

Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák 

áfa analitikáját 
        X   

Közreműködik a helyi adókkal kapcsolatos 

feladatok ellátásában 
        X   

Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat 

lát el (többek között: bizonylatok kiállítása, 

ellenőrzése, tárolása, továbbítása, szigorú 

számadás alá tartozó bizonylatokról 

nyilvántartás vezetése) 

          X 

Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít, 

kontíroz 
          X 

Közreműködik             

– a pénzforgalmi számlával kapcsolatos 

gazdasági események könyvelésében 
          X 

– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági 

események elszámolásában 
          X 

– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági 

események elszámolásában 
          X 

– a termelési költség elszámolásában           X 

– az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági 

események könyvelésében 
          X 

– a jövedelemelszámolással kapcsolatos 

gazdasági események könyvelésében 
          X 

Közreműködik a leltárak felvételével, 

dokumentálásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában 

          X 

Értelmezi a mérleget és az 

eredménykimutatást 
          X 

Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, 

válogat, osztályoz, nyilvántart és iktat 
  X X       

Betartja az adat- és titokvédelemmel 

kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat 
  X X       

Hagyományos és digitális 

dokumentumokat rendszerez 
  X         
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Regisztrálja és karbantartja az 

ügyfélkapcsolatait 
  X         

Hivatalos levelezést folytat hagyományos 

és digitális formában 
  X         

Hivatalos okmányokat tölt ki   X X       

A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos 

ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél) 
  X         

Rendszeres és eseti jelentéseket készít   X X       

Az ügyiratok mozgását folyamatosan 

figyelemmel kíséri 
  X         

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez   X         

Az adatokat értelmezi, feldolgozza, 

rendszerezi és munkája során hasznosítja 
  X         

Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási 

kötelezettségnek 
  X         

Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és 

adatbázis-kezelő számítógép programokat, 

a beépített függvényeket 

  X         

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó 

kísérőokmányokat az illetékesekhez 

eljuttatja 

  X         

Kezeli a számítógépet és tartozékait 

(adathordozók, scanner, nyomtató stb.) 
  X         

Szöveget, táblázatot, prezentációt, excel 

grafikont készít, szerkeszt 
  X         

Telefont, fénymásoló gépet, scannert kezel   X         

Az elektronikus adatbázisok biztonságos 

mentési munkálatait ellátja, az anyagokat 

archiválja 

  X         

Betartja a munkaköréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz 

és környezetvédelmi előírásokat 

  X         

SZAKMAI ISMERETEK       

A gazdasági élet alapvető területei 

(szükségletek, termelés, javak, 

munkamegosztás, gazdálkodás, piac, 

kereslet, kínálat) 

X           

A nemzetgazdaság szereplői és kapcsolatai X           

A nemzetgazdaság és ágazati rendszere X           

A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái 

és mérésük 
X           

Az állam feladatai, költségvetési politika, 

az állami költségvetés legfontosabb 

bevételei és kiadásai 

X           

A vállalat helye a nemzetgazdaságban X           

A vállalkozások alapításának, 

működésének megszűnésének szabályai  
X           
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Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, 

kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, 

eredmény). 

X           

A marketing működése X           

Versenyszabályozás X           

A hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi 

előírások 
X           

Vámtarifa (Nómenklatúra) feladata és 

rendeltetése 
X           

Vámtarifaszám (vtsz.) felépítése és 

rendeltetése 
X           

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban X           

Környezettudatos gazdálkodás X           

Jogi alapismeretek, jogszabályi hierarchia, 

szabályzati hierarchia 
X           

A polgári jog alapjai X           

A szerződés fogalma, érvényessége, 

létrejötte, megszűnése, és a követelések 

elévülésének feltételei. Az érvényes 

szerződés alaki és tartalmi követelményei. 

Egyes szerződéstípusok (adásvétel, csere, 

vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet) 

ismerete 

X           

Garanciaszerződés, kezességi szerződés, 

zálogjog, engedményezés, kötelezettség-

átvállalás 

X           

A szerződések alapvető tartalmi és formai 

követelményei, jellemző szerződésfajták 
X           

Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika       X     

Jegybank és a monetáris szabályozás       X     

Pénzügyi intézményrendszer       X     

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatások 
      X     

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, 

értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a 

jegybanktól és a bankközi piacon) és az 

aktív bankügyletek {hitelezés 

(biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, 

faktorálás, forfetírozás} 

      X     

A pénz időértéke (egyszerű kamat, kamatos 

kamat, annuitás számítása) 
      X     

A pénzforgalmi számlák fajtái.       X     

Fizetési megbízások lebonyolítása, a 

fizetési művelet során alkalmazható fizetési 

módok 

      X     

Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a 

gazdálkodó szervezeteknél 
      X     

Nemzetközi pénzügyi rendszer és a 

nemzetközi pénzforgalom 
      X     
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Valuta, deviza, árfolyam       X     

Pénzügyi piacok és termékei       X     

Értékpapírok csoportosítása       X     

Az értékpapírok jellemzői (kötvény, 

részvény, közraktárjegy, váltó, 

állampapírok, banki értékpapírok) 

      X     

A tőzsde       X     

A biztosítás szerepe       X     

Biztosítási szerződés, biztosítási ágak és 

ágazatok fajtái 
      X     

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság       X     

Pénzügyi döntések       X     

Az államháztartás rendszere         X   

Adózási alapfogalmak         X   

A személyi jövedelemadó (összevontan 

adózó jövedelmek) 
        X   

Az általános forgalmi adó         X   

Helyi adók fajtái         X   

A számviteli törvény. A beszámoló és 

könyvvezetési kötelezettség 
          X 

A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg           X 

A könyvelési tételek szerkesztése, a 

számlakeret 
          X 

Az analitikus nyilvántartások vezetése           X 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos 

alapesemények – beruházás, 

értékcsökkenés –elszámolása 

          X 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása           X 

Az árubeszerzés és az értékestés főkönyvi 

elszámolása 
          X 

A bérköltség és a bért terhelő adók és 

járulékok elszámolása 
          X 

Munkavállalót terhelő levonások 

elszámolása és a bérek kifizetése, átutalása 
          X 

A saját termelésű készletek raktárba 

vételével kapcsolatos elszámolások 
          X 

Termékértékesítéssel kapcsolatos 

elszámolások 
          X 

Az eredmény megállapítása           X 

A statisztika alapfogalmai     X     X 

Az információsűrítés legjellemzőbb 

módszerei, eszközei (statisztikai sorok, 

táblák, viszonyszámok, középértékek) 

    X       

Érték-, ár-, volumenindex     X       

Grafikus ábrázolás     X       

A levelezés (hagyományos és digitális) 

rendszerezésének, iktatásának menete, 

szabályai 

  X         
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A vevő-, ügyfélkapcsolatok 

regisztrálásának, nyilvántartásának és 

kezelésének eljárási szabályai 

  X         

A hivatalos levelek elkészítésének 

(hagyományos és digitális) szabályai, 

jellegzetes formái 

  X         

A hivatalos okmányok kezelésének és 

felhasználásának szabályai 
  X         

Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az 

időszakos jelentések elkészítésének 

szabályai 

  X         

A termékek és szolgáltatások kísérő 

okmányainak szerepe, kezelése, jellemző 

típusai 

  X         

A számítógép billentyűzetének szakszerű 

használata 
  X         

A számítógép és tartozékainak 

(adathordozók, scanner, nyomtató stb.) 

kezelése 

  X         

Prezentáció és excel grafikon-készítés, 

szerkesztés tartalmi és formai 

követelményei 

  X         

A táblázatok készítésének tartalmi és 

formai követelményei 
  X         

Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az 

internet és az intranet használata 
  X         

Elektronikus adatbázisok biztonsági 

mentésének, archiválásának módjai 
  X         

SZAKMAI KÉSZSÉGEK       

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
X X X X X X 

Szakmai kommunikáció X X X X X X 

Jogforrások megfelelő alkalmazása X   X X X X 

Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis-

kezelés 
  X X       

Információgyűjtés X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK       

Precizitás (pontosság) X   X X X X 

Megbízhatóság X X X X X X 

Felelősségtudat X X X X X X 

Szervezőkészség   X X       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK       

Motiválhatóság X X X X X X 

Kapcsolatteremtő készség X   X   X X 

Meggyőzőkészség X X X X X X 

Konfliktusmegoldó készség X X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK       

Információgyűjtés X X X X X X 

Áttekintő és rendszerező képesség X X X X X X 
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Problémamegoldás, hibaelhárítás X X X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés X X X X X X 

 

172. G

azdasági és jogi alapismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

172.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat 

és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek 

több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet 

összefüggéseit. 

 

172.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 

Témakör: Üzleti kommunikáció   

Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk 

alapján 

 

172.3. Témakörök 

172.3.1. Mikrogazdasági alapok 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás 

 

172.3.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

 

172.3.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

A termelés technikai, gazdasági összefüggései 

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat 

A piacszabályozás 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

A fedezeti összeg 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

 

172.3.4. A vállalkozások alapítása, működése 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 
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A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A controlling tevékenység szerepe 

 

172.3.5. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 

 

172.3.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági 

ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái 

és mérésük 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

172.3.7. Marketing és áru-kódrendszer 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Versenyszabályozás 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 

Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 
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Vámtarifaszám jelentősége 

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 

Nómenklatúra időállapota 

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 

Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

172.3.8. Jogi alapismeretek 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 

 

172.3.9. Tulajdonjog 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

 

172.3.10. A kötelmi jog 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

 

172.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

172.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

173. Ü

gyviteli gyakorlatok tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

173.1. A tantárgy tanításának célja 
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Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a tízujjas vakíráson 

alapuló helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és 

készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai 

eszközök használatára. Képesek legyenek  

- ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 

megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára,  

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás vonatkozásában 

 

173.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és gazdasági és 

jogi ismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

173.3. Témakörök 

173.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

173.3.2. Levelezés és iratkezelés 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés, stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 
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173.3.3. Tízujjas vakírás 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

173.3.4. Szövegformázás 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

173.3.5. Üzleti kommunikáció 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

A témakör részletes kifejtése 

 

173.3.6. Információ-kommunikáció technológia 

Az IKT fogalma 

Az IKT, mint eszköz 

Alkalmazásának lehetőségei 

 

173.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

173.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

174. Á

ltalános statisztika tantárgy 16 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

174.1. A tantárgy tanításának célja 
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Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus 

ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 

174.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, kiemelten a 

matematikai és a gazdasági és jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

174.3. Témakörök 

174.3.1. A statisztika fogalma és alapfogalmai 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai törvény 

 

174.3.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz és medián 

Számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

174.3.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 

A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 
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Részátlag index 

Összetételhatás indexe 

Összefüggések az indexek között 

 

174.3.4. Az érték, ár és volumenindex 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 

A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

174.3.5. A grafikus ábrázolás 

Grafikus ábrázolás eszközei  

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

174.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem vagy taniroda 

 

174.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

175. P

énzügyi alapismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

175.1. A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a 

gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori 

gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon 

a pénzügyi intézmény rendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. 

Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának 

vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon 

kínált értékpapírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök 

árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. 

 

175.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és a gazdasági és 

jogi alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

175.3. Témakörök 

175.3.1. Pénzügyi szektor alapvetései 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 
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Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

175.3.2. Pénzügyi intézményrendszer 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése  

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

175.3.3. A pénzforgalom 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

Fizetési műveletek jóváhagyása 

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

Fizetési módok 

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a 

kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

(akkreditív)  

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 

kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, 

készpénzkifizetés fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

175.3.4. A pénz időértéke 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

175.3.5. A valuta, a deviza és az árfolyam 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 
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A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

175.3.6. A pénzügyi piac és termékei 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

 az állampapírok fajtái és jellemzői  

a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

175.3.7. Értékpapírok értékelése 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 

A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

175.3.8. Biztosítási alapismeretek 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

175.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

175.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

176. A

dózási alapismeretek tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

176.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a 

magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. 

Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a 

magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos 

közteherviselés szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen 

ismeretek birtokában a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési rendszerében 

részben eligazodni. 

 

176.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gazdasági és jogi ismeretek tantárgy A gazdasági élet szereplői, kapcsolatai, az állam 

feladatai, az állami költségvetés legfontosabb bevételei és kiadásai témakörének  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai elemei 

 

176.3. Témakörök 

176.3.1. Az államháztartás rendszere 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

 

176.3.2. Adózási alapfogalmak 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

176.3.3. Kiemelt adónemek 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 
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Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

176.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem 

 

176.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

177. S

zámviteli alapismeretek tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

177.1. A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a 

számviteli jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés 

módszereit. 

Bizonylatok alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos 

tételeket. 

 

177.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozások alapítása, működése 

Tartalmak: a teljes tartalma 

 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzforgalom 

Tartalmak: teljes tartalma 

 

177.3. Témakörök 

177.3.1. A számviteli törvény 
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A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

A számviteli törvény fejezetei 

A számviteli alapelvek 

A vállalkozások számviteli politikája 

A számviteli bizonylatok 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

Beszámolás és könyvvezetés 

 

177.3.2. A vállalkozás vagyona 

A leltár fogalma, fajtái. 

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 

 

177.3.3. A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

 

177.3.4. Tárgyi eszközök elszámolása 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

177.3.5. A vásárolt készletek elszámolása 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 
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A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

177.3.6. A jövedelem elszámolás 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

177.3.7. A saját termelésű készletek elszámolása 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

A közvetlen önköltség számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

 

177.3.8. Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

A saját termelésű készletek állományváltozása 

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok 

alapján 

 

177.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

177.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11506-16 azonosító számú 

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11506-16 azonosító számú Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatokmegnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     

A teljesítések alapján elkészíti, 

nyilvántartja és továbbítja a számlákat, 

nyilvántartja és egyezteti a vevők 

analitikáját (követelések, teljesítések, 

késedelmi kamat, behajtási költségátalány) 

X       

Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket, 

elkészíti és elküldi a fizetési 

felszólításokat, kiszámolja a késedelmi 

kamatokat, intézi a reklamációkat 

X       

Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és 

tartalmi szempontból) a számlákat, a hibás 

számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a 

reklamációt. Vezeti és egyezteti a szállítói 

analitikát (kötelezettségek, teljesítések) 

X       

Vezeti a beruházási nyilvántartásokat, 

adatokat szolgáltat a beruházások 

gazdaságossági számításához 

X X     

A forgóeszköz-szükséglet 

megállapításához számításokat végez. 
X X     

Közreműködik az éves státusz és az éves 

pénzforgalmi terv összeállításában 
X X     

Közreműködik a vállalkozás pénzügyi 

elemzésénél alkalmazott legfontosabb 

pénzügyi mutatók kiszámításánál 

  X     

Közreműködik a pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásában, 

adatokat szolgáltat a hitelkérelem 

összeállításához 

  X     

Gondoskodik a törlesztőrészletek 

kifizetéséről, figyeli a hitelkamatot és a 

hitelkeretet 

X X     

Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését X       

Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos 

teendőket 
X       

Vezeti az általános forgalmi adóval 

kapcsolatos elszámolásokat 
    X X 

Közreműködik a személyi jövedelemadó 

elszámolásával összefüggő nyilvántartási 

kötelezettség teljesítésében, elvégzi a 

    X X 
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személyi jövedelemadóval kapcsolatos 

elszámolásokat 

Elvégzi a munkaviszonyból származó 

jövedelmet és a megbízási jogviszony 

alapján kifizetett megbízási díjat terhelő 

adókkal és járulékokkal kapcsolatos 

elszámolásokat, megállapítja az adó- és 

járulékfizetési kötelezettséget, kapcsolatot 

tart az egészség- és nyugdíjpénztárakkal 

    X X 

Közreműködik a vállalkozások 

jövedelemtípusú adóinak megállapításánál 

(pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, 

egyszerűsített vállalkozói adó, KATA, 

KIVA, társasági adó) 

    X X 

Nyilvántartja a helyi adókat és az egyéb 

fizetési kötelezettségeket (pl. szakképzési 

hozzájárulás, környezetvédelemmel 

kapcsolatos díjak) 

    X X 

Gépjárműadó, cégautóadó és kapcsolata     X X 

Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt, 

adó- és járulékbevallásokat készít, adó- és 

járulék-folyószámlát egyeztet, kezel, 

valamint kezdeményezi az adók pénzügyi 

rendezését 

    X X 

Közreműködik az ellenőrzésre jogosult 

szervek részére történő adatszolgáltatásban 
      X 

SZAKMAI ISMERETEK     

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai X       

Befektetési és finanszírozási döntések X X     

Beruházási döntések gazdaságossági 

számításai (statikus, dinamikus számítások) 
X X     

A beruházások finanszírozási forrásai X X     

A tőkeköltség X X     

Befektetés a forgóeszközökbe X       

Forgóeszköz finanszírozás   X     

Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi 

szemléletű terv) 
X X     

Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói X X     

Az adózás rendje (adóhatóságok, 

adókötelezettség, ellenőrzés, 

jogkövetkezmények) 

    X X 

Személyi jövedelemadózás, az egyéni 

vállalkozó adózási formái, társaságok 

jövedelemadózása a hatályos jogszabályok 

szerint 

    X X 

Általános forgalmi adó (adófizetési 

kötelezettség keletkezése, adómentesség, 

előzetesen felszámított adó, és megosztása) 

    X X 

Helyi önkormányzat által kivetett adók     X X 
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Munkaviszonyból származó jövedelmet és 

a megbízási jogviszony alapján kifizetett 

megbízási díjat terhelő adó- és 

járulékfizetési kötelezettség 

    X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Olvasott és hallott szakmai szöveg 

megértése 
X X X X 

Kész szoftverek használata       X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X X X X 

Adóbevallások-, elektronikus adó- és 

járulékbevallások készítésének gyakorlata 
    X X 

Adónaptár-kezelés készsége     X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Önállóság X X X X 

Felelősségtudat X X X X 

Megbízhatóság X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Kapcsolatteremtő készség X     X 

Visszacsatolási készség X X X X 

Irányíthatóság   X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Rendszerező képesség X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés   X   X 

Információgyűjtés   X   X 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   X   X 

 

178. V

állalkozásfinanszírozás tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

178.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi 

befektetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított 

ismeretek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse 

a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók 

megállapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára. Megismerje a 

tanuló a státusz és az éves pénzforgalmi terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

178.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma, A mérlegfőcsoportok tartalma 

Az eredménykimutatás fogalma 

Témakör: Tárgyi eszközök elszámolása 

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása 

Az amortizáció elszámolása 
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Témakör: A vásárolt készletek elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

Témakör: A saját termelésű készlettek elszámolása 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: Pénzügyi intézményrendszer 

Tartalmak: a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, 

forfetírozás), A kötvény fogalma, jellemzői, fajtái; vállalati kötvény pénzügyi piacon 

betöltött szerepe 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

178.3. Témakörök 

178.3.1. A vállalkozás pénzügyi döntései 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú és rövid távú döntések 

 

178.3.2. A beruházások értékelése 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás 

összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági 

műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása 

szerint 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénzáram) és tartalmuk 

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

 

178.3.3. A forgóeszköz-ellátás 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 
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Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

 

178.3.4. A finanszírozás gyakorlata 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, 

önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

 

178.3.5. A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

178.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

178.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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179. V

állalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

179.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és 

hosszútávú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas legyen a 

beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások elvégzésre és a 

következtetések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének megállapítására és 

az azokhoz rendelhető finanszírozási források felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére azáltal, 

hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában. 

 

179.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tárgy a Vállalkozásfinanszírozás tantárgy elméleti ismereteire alapoz az egyes 

témakörök tartalma vonatkozásában. 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Pénzügy gyakorlatok tantárgy 

Témakör: A pénz időértéke   

Tartalmak: A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 

179.3. Témakörök 

179.3.1. Beruházások pénzügyi döntései 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására 

vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 

 

179.3.2. Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és 

a mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

179.3.3. A finanszírozás gyakorlata 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 
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Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

 

179.3.4. Pénzügyi teljesítmény mérése 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 

 

179.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

179.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

180. A

dózás tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

180.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt 

adójogszabályok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével 

a jövedelem típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak 

egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni 

számolni az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell 

elkészíteni írásban az éves bevallásokat. 

 

180.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli tantárgy 

Témakör: A zárás, éves beszámoló 

Tartalmak: Az eredménykimutatás fogalma 

Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

Témakör: Kiemelt adónemek 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

180.3. Témakörök 

180.3.1. Az adózás rendje 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 
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Az adókötelezettség szabályai 

Az adó-megállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

180.3.2. Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 

bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői  

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a 

vállalkozói „kivétre”)  

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 

megállapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

180.3.3. Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

180.3.4. Társaságok jövedelemadózása 

A társasági adó alanyai 
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Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum 

összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

az adóalapot csak csökkentő tételek  

az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A kisvállalati adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KIVA vállalkozói adó alapja és mértéke 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján, 

KATA adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása. 

 

180.3.5. Általános forgalmi adó 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 

általános szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó 

megosztására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára 

tekintettel. 

 

180.3.6. Helyi adók 
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A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

180.3.7. Gépjárműadó és cégautóadó 

A gépjárműadó  

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése  

Mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautóadó 

A cégautóadó alanyai.  

A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés, stb.) 

Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 

 

180.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

180.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

181. E

lektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

181.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az 

egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának 

készségét. A tanuló a tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal 

kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai 

alkalmazásával. A tanuló legyen képes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, 

ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás 

bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, 

határidejét, szerkezetét. 

 

181.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózás gyakorlat tantárgy 

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 
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181.3. Témakörök 

181.3.1. Gyakorlati előkészítés 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

 

181.3.2. Elektronikus bevallás gyakorlata 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális 

hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, 

alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata) 

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

181.3.3. A bevallások ellenőrzése 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

181.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 
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181.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10152-16 azonosító számú 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10152-16 azonosító számú Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladataimegnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat X  

Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat 
X  

Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, 

a termelési tényezők hatékony felhasználásának 

vizsgálatában 

X X 

Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői 

feladatokat 
X X 

Adatokat szolgáltat a pályázatok elkészítéséhez X  

Közreműködik a vállalkozás üzleti tervfejezeteinek 

kidolgozásában 
 X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció X  

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer X  

A munkaerő, mint emberi erőforrás X  

Bérpolitika, bérrendszerek X  

Gazdálkodás és gazdaságosság X  

A vállalkozás vezetése és szervezete X  

A vállalkozás stratégiája X  

A vállalkozás válsága és megszűnése X  

A marketing vállalati működése X  

Az üzleti terv fejezetei: a vezetői összefoglaló, a 

vállalkozás általános bemutatása, termékek és 

szolgáltatások, marketingterv, működési terv, 

humánerőforrás tervezése, pénzügyi terv, mellékletek az 

üzleti tervben 

 X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése X   

Szakmai kommunikáció, információ és kommunikáció X X 

Jogforrások megfelelő alkalmazása X X 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés X X 

Képernyő-előtti munkavégzés szabályai X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Döntésképesség X X 

Pontosság X X 

Felelősségtudat X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 
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Nyelvhelyesség X X 

Konfliktusmegoldó készség  X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Logikus gondolkodás X X 

Információgyűjtés X X 

Hibaelhárítás X X 

 

182. K

is- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

182.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kis- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységét, a vezetési és 

szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal való gazdálkodási folyamatát, annak 

költségkihatását. Bemutassa az üzleti terv fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a 

tanuló ezen ismereteit alkalmazni tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre. 

 

182.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

Témakör: A marketing alapjai 

Tartalmak: A témakör teljes tartalma 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események   

Tartalmak: Tárgyi eszközök csoportosítása, az amortizáció elszámolása (lineáris, 

teljesítményarányos) 

Témakör: A vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása 

Tartalmak: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

Témakör: A saját termelésű készlettekkel kapcsolatos elszámolások 

Tartalmak: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

Témakör: A vállalkozás vagyona   

Tartalmak: A mérleg fogalma 

Általános statisztika tantárgy 

Témakör: A statisztika alapfogalmai 

Tartalmak: A statisztikai adatok rendezése, csoportosítása; az információk forrásai, az 

információszerzés eszközei 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Tartalmak: A statisztikai tábla 

A viszonyszámokról általában: fogalma, számítása, a középértékek fogalma, fajtái 

Témakör: Az érték, ár, és volumenindex 

Tartalmak: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők; az 

indexszámítás módszerei, a köztük lévő összefüggések 

 

182.3. Témakörök 

182.3.1. A vállalkozások működése és megszűnése 

A kis- és középvállalkozások helye a nemzetgazdaságban 

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció 
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Innováció fogalma, alapesetei, innovációs lánc 

A befektetett eszközök fogalma és csoportosítása 

A beruházások fogalma, típusai 

A beruházások költsége 

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 

Az amortizáció funkciója és rendszere 

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer 

A készletek csoportosítása 

A készletértékelés módszerei 

A készlettervezés 

A készletgazdálkodási rendszerek 

A logisztika lényege és szerepe a vállalkozásban 

A vállalati gazdálkodás logisztikai szemléletű vizsgálata 

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése 

Gazdálkodás a munkaerővel 

A munkaerő, mint emberi erőforrás és termelési tényező 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája és gazdálkodási tevékenysége 

Munkateljesítmények mérése 

A munkabér összetevői 

Bérrendszerek 

Gazdálkodás és gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és a ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalkozás válsága és megszűnése 

A vállalati válság fogalma, jelzései és okai 

A vállalati válságmenedzselés típusai: megelőző és zavarelhárító válságmenedzselés 

A kríziskezelés 

A vállalkozás megszűnése: végelszámolás, csődegyezség és felszámolás 

 

182.3.2. A vállalkozási stratégia és a marketing vállalati működése 

A vállalkozás stratégiája 

A stratégia alkotás, mint vezetési funkció 

A stratégia fogalma és 5P-je 

A vállalati stratégia szerepe és szintjei 

A vállalati stratégia kidolgozásának menete 

A vállalati küldetés és a jövőkép meghatározása 

A vállalatok környezetének elemzése 

A vállalati diagnosztika 

A SWOT elemzés  

A vállalat pozícionálása, a portfolió módszerek alkalmazása 

A stratégiai variációk képzése és a választás 

A vállalkozás vezetése és szervezete 

A vezetés alapvető funkciói: a tervezés, a szervezés, a közvetlen irányítás, az 

ellenőrzés és a koordináció 

A vezetés eszközrendszere: motiváció, hatáskör, feladatkör és felelősség, 

döntéshozatal és  a konfliktuskezelés 



 

2317 

 

Lehetséges szervezeti formák: 

Lineáris 

Funkcionális 

Divizionális 

Mátrix szervezet 

A marketing vállalati működése 

A marketing, mint vállalatvezetési stílus 

Marketingstratégia kialakítása 

Marketingmix programok tervezése: termék- és szolgáltatásmarketing, vállalati 

árpolitika, elosztási csatornák, marketing kommunikáció 

A marketing információs bázisa: piac, potenciális vásárlók, potenciális konkurensek 

 

182.3.3. Az üzleti terv fejezetei 

A vezetői összefoglaló 

célja, tartalma, elkészítése 

A vállalkozás általános bemutatása 

a nemzetgazdasági ág bemutatása, helyzetelemzés, prognózis 

a vállalkozás helye az iparág rendszerében 

a vállalkozás környezete, piaci részesedése 

a vállalkozás jellege, működési köre 

a vállalkozás szervezeti – jogi struktúrája 

a vállalkozás tulajdonosi és tőkeszerkezete 

a vállalkozás eszközei és forrásai 

a vállalkozás eredménye 

Termékek és szolgáltatások 

a termelési szerkezet bemutatása 

a termékek fizikai tulajdonságai, használhatóságuk 

a termékek piacképessége, fejlettsége, fejlesztési elképzelések, beruházások 

termékélet-görbe vizsgálatok 

termelés, hatékonyság, jövedelmezőség vizsgálata 

Marketingterv 

a piackutatás, mint a vállalati marketingterv alapja 

piackutatási módszerek 

a kutatási eredmények hasznosítása 

a marketing alappillérei: piaci szegmentálás, célpiac kiválasztása, pozicionálás 

konkurencia és kockázatelemzése (SWOT analízis) 

a marketingeszközök bemutatása: a 4 P 

termék, ár, értékesítési csatornák, marketingkommunikáció 

a marketingkommunikáció leggyakrabban alkalmazott módszerei 

reklám, eladásösztönzés, személyes eladás, public relations (PR) 

Működési terv 

a telephely megválasztása 

a működési feltételek bemutatása 

a termelési és szolgáltatási folyamat bemutatása 

szervízellátás és vevőszolgálat működése 

a működést befolyásoló külső körülmények 

jogszabályi háttér 

környezetvédelem 

Humánerőforrás tervezése 

a szervezeti felépítés bemutatása 
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a vállalat vezetése 

humánerőforrás politika (munkaerőhelyzet, képzés, továbbképzés,ösztönzés, 

érdekeltség, bérek és egyéb juttatások) 

Pénzügyi terv 

a vállalat vagyoni helyzetének bemutatása és tervezett változásai : változásai: a 

vállalati mérlegterv (eszközök, források) 

a vállalat pénzügyi egyensúlyának tervezése 

eredményterv 

likviditási terv 

beruházások, befektetések 

saját erő biztosítása 

hitelek igénybevétele 

állami támogatások lehetősége 

Mellékletek az üzleti tervben 

kiegészítő információk szerepe az üzleti tervben 

fontosabb mellékletek: alapítói okirat, oklevelek, minőségi tanúsítványok, 

kiadványok, dokumentumok, PR-anyagok, szakmai önéletrajzok, pálya-utak, 

karriertervek, piackutatási anyagok, előszerződések, árajánlatok, referenciák, stb. 

 

182.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

182.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

183. Ü

zleti terv készítése tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

183.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti tervkészítés gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók egy kis- és 

középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, valamint az üzleti 

tervkészítés folyamatát alkalmazva állítsanak össze tervfejezeteket a tanult statisztikai 

módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti tervkészítés alaki, tartalmi formai 

követelményeit. Ezek a tervfejezetek adják az alapját a szakmai vizsga bemeneti 

feltételeként előírt üzleti tervnek. A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elkészített 

üzleti tervet bemutassák, prezentálják társaik előtt. 

 

183.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Statisztika gyakorlat 

Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

Témakör: Az érték-, ár- és volumenindex 

Tartalmak: A számítógépes programokat alkalmazva, kiemelten a statisztikai a 

függvények használata 

 

183.3. Témakörök 
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183.3.1. Az üzleti terv felépítése és elkészítése 

Az üzleti tervkészítés céljai 

Az üzleti tervek fajtái 

Az üzleti terv felépítése 

Az üzleti terv formai követelményei 

Az üzleti tervkészítés folyamata 

Az üzleti terv információs bázisa 

A vállalkozási ötlet 

Célok, eszközök, módszerek, műszaki, technikai és jogi feltételek 

 

183.3.2. Az üzleti terv fejezetek kidolgozása 

A vezetői összefoglaló formai követelményei 

A vállalkozás általános bemutatása   

 nemzetgazdasági helyzetelemzések, az alapított vállalkozás elméletben tanultak 

szerinti bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése, elemzése 

 statisztikai módszerek alkalmazása, nyomtatásban történő megjelenítése, 

számítástechnikai programok alkalmazása 

Termékek és szolgáltatások 

 a vállalkozás termelési szerkezetének és termékeinek, szolgáltatásainak részletes 

bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése 

Marketingterv 

 piackutatási kérdőívek készítése, kutatási eredmények feldolgozása, célpiac 

kiválasztás és termékpozicionálás 

 a vállalkozás konkrét marketingtervének elkészítése 

 a vállalkozás külső megjelenítése: logó, stílusjegyek, márkanevek, reklám- és 

PR-tervek készítése 

A működési terv 

 a vállalkozás működésének bemutatása, leírása, folyamatábrák készítése, 

grafikonok, ábrák nyomtatott megjelenítése 

Humánerőforrás tervezése 

 szervezeti ábrák elkészítése, döntési folyamatok leírása, belső ellenőrzési 

rendszer bemutatása, munkaerő biztosítás eszközeinek leírása, érdekeltségi rendszer 

bemutatása, bértömeg, bérszínvonal alakulása a vállalkozásban (táblák, grafikonok, 

ábrák). 

A pénzügyi terv 

 az elméletben tanultak szerint a pénzügyi folyamatok bemutatása, kidolgozása, 

megszerkesztése, pénzügyi mutatók kiszámítása, táblázatba foglalása, elemzése, 

következtetések levonása, beruházási terv, pénzügyi terv készítése  

Mellékletek az üzleti tervben: mellékletnek szánt dokumentumok, prospektusok, 

fényképek, újságcikkek gyűjtése, piackutatási kérdőívek besorolása, árajánlatok 

készítése, szakmai önéletrajzok készítése stb. 

 

183.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

183.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10153-16 azonosító számú 

Könyvvezetési feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10153-16 azonosító számú Könyvvezetési feladatokmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez X X 

Immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyvel 
X   

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket 

könyvel 
X   

Készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket 

könyvel 
X   

Jövedelemelszámolással kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyvel 
X   

Költségekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket 

költségnemek szerint könyvel 
X   

Pénzeszközök mozgásával kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyvel 
X   

Elszámolja az értékesítéssel összefüggő gazdasági 

eseményeket 
X   

Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat 

végez 
X   

Személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat 

végez 
X   

Ellátja a leltárak dokumentálásával kapcsolatos 

feladatokat 
X   

Zárlati munkálatokat végez X   

Közreműködik a mérleg összeállításában X X 

Közreműködik az eredménykimutatás összeállításában X   

Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat X   

Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében X   

Pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet X   

Bevételi, bevételi- és költségnyilvántartást vezet X X 

Részletező nyilvántartásokat vezet X X 

Nyilvántartásai alapján határidőre adatokat szolgáltat X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

Kettős könyvviteli alapok X X 

A számviteli törvény X   

A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség X   

A vállalkozás vagyona, leltár és mérleg X   

A könyvelési tételek szerkesztése, könyvelésük, a 

mérlegre és az eredményre ható gazdasági események 
X   

A számlakeret, számlatükör, számlarend X   
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Befektetett eszközök, tárgyi eszközökkel kapcsolatos 

elszámolások, immateriális javak 
X   

Vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása X   

Jövedelemelszámolás X   

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások, 

költségvetési kapcsolatok 
X   

A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások X   

A költségekkel kapcsolatos elszámolások X   

Vásárolt és saját termelésű készletek értékesítésével és 

kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások 
X   

A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló X   

Pénzforgalmi könyvviteli alapok X   

Alapnyilvántartások vezetése a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint (naplófőkönyv, 

pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi 

nyilvántartás) 

X X 

Részletező nyilvántartások vezetése X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X X 

Szakmai kommunikáció X X 

Számnagyságok érzékelése X X 

Kész szoftverek használata X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat X X 

Precizitás X X 

Önállóság X X 

Stressztűrő képesség X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség X X 

Kommunikációs rugalmasság X X 

Visszacsatolási készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Ismeretek helyén való alkalmazása X X 

Áttekintő képesség X X 

Figyelemmegosztás X X 
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184. K

önyvvezetés tantárgy 16 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

184.1. A tantárgy tanításának célja 

A Könyvvezetés tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek a gazdasági 

eseményeket, azok bizonylatai alapján a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák 

adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni.  

Képesek legyenek továbbá az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, 

valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a 

könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal. 

 

184.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy  

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

184.3. Témakörök 

184.3.1. Pénzforgalmi könyvviteli alapok 

Pénzforgalmi könyvvitel fogalma, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatti 

könyvelést befolyásoló előírások, adózási szabályok 

Válaszható alapnyilvántartások fajtái, a nyilvántartások kötelező adattartalma, (a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklete 

szerint) vezetésük szabályai 

A naplófőkönyv rovatainak elnevezése, adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás az szja bevalláshoz 

A pénztárkönyv rovatainak elnevezése és ezek adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás a szja bevalláshoz 

Bevételi nyilvántartás előírt adattartalma, vezetése, bizonylatok megőrzése 

Feladatok a bevételi nyilvántartás vezetésével, a fizetendő adó 

Részletező nyilvántartások fajtái, szükségessége, tartalma, vezetése 

 

184.3.2. Kettős könyvviteli alapok, bérelszámolás 

A korábban tanult alapfogalmak, rendszerzés 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos fogalmak 

Bérfeladás, bérfizetés 

Levonások fajtái, keletkezésük, rendszerezésük, könyvelése 
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Egyéb gazdasági események: előleg folyósítása, kártérítés 

Betegszabadság, táppénz könyvelése 

Osztalék könyvelése, levonások, pénzügyi rendezése 

 

184.3.3. Befektetett eszközök 

Tárgyi eszközök fogalma, mérlegsorai, a sorok tartalma 

Beruházások, (vásárolt és saját rezsis) tárgyi eszköz értékesítése, értékcsökkenés és 

értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenés 

Immateriális javak formái, tartalma 

Szellemi termékek, vagyoni értékű jog könyvelése 

Fontosabb gazdasági események könyvelésének összehasonlítása a tárgyi 

eszközökkel 

Sajátos értékcsökkenési szabályok 

 

184.3.4. Vásárolt készletek 

Készletek fogalma, fajtái 

Tényleges beszerzési ár, készletcsökkenések értékelési módjai (átlagáras és FIFO 

módszer) 

Vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzése, készlet korrekciók, felhasználás, értékesítés, 

értékvesztés, selejtezés 

Leltár, leltározási eltérések 

 

184.3.5. Saját termelésű készletek 

Költségek fajtái, csoportosítása 

Költségek könyvelésének lehetséges módjai, költségeket elszámol költségnemek 

szerint 

Önköltség fogalma, számításának módjai 

Saját előállítású készlet termelése során felmerült költségek, raktárravétel, értékesítés, 

STK állományváltozása 

 

184.3.6. Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok 

Pénztári és banki pénzügyi műveletek összefoglalása 

Hitel-folyósítás, törlesztés könyvelése 

Költségvetési kapcsolatok könyvelése, áfa, társasági adó, költségvetéssel kapcsolatos 

befizetési kötelezettségek és követelések 

Évnyitás után rendező tételek 

 

184.3.7. Zárás, beszámolókészítés 

Zárlat fogalma, havi, negyedéves, éves zárási teendők 

Időbeli elhatárolások, fajtái, könyvelése 

Zárlati események könyvelése 

Eredménykimutatás, adóalap, társasági adó megállapítása, mérleg elkészítése 

Kiegészítő melléklet tartalma 

 

184.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem 

 

184.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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185. P

énzforgalmi könyvvitel gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

185.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a Könyvvezetés tantárgy pénzforgalmi könyvviteli 

alapok témakörében megtanult elméleti  ismereteket a tanuló a gyakorlatban alkalmazni 

tudja a gyakorlati életben is alkalmas számviteli szoftver használatával. 

A tanuló legyen képes a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot szakszerűen 

használva elvégezni a pénzforgalmi könyvelési feladatot. Ismerje a bevallások, 

adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok forráshelyét. 

 

185.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Pénzforgalmi könyvviteli alapok tantárgy tanítása megelőzi a kettős könyvvitel tanítását. 

Így lehet biztosítani – időben - a pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat elméleti 

megalapozását. 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Számviteli alapismeretek tantárgy  

Témakör: Minden témakör 

Tartalmak: a témakörök teljes tartalma 

 

185.3. Témakörök 

185.3.1. Könyvelés naplófőkönyvben 

Előkészítési feladatok 

A naplófőkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 

bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a naplófőkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési adóbevallás 

készítéséhez 
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185.3.2. Könyvelés pénztárkönyvben 

Előkészítési feladatok 

A pénztárkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás 

igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, bérleti 

díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, bankköltség, 

forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök és 

immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, adótúlfizetés 

jóváírásának megjelenítése a pénztárkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési adóbevallás 

készítéséhez 

 

185.3.3. Bevételi nyilvántartások 

Bevételi nyilvántartás vezetése eva-s adóalany esetén 

Eva előleg számítása időszakonként 

Éves bevallás tartalmához adatgyűjtés, bevallás elkészítése 

Bevételi nyilvántartás vezetése - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - 

meghatározott adóalanyokra vonatkozóan 

Bevételi határ figyelése, túllépése esetén a 40%-os adóalap, adó számítása, 

bevalláshoz adatközlés 

Bevételi nyilvántartás vezetése a kisadózó vállalkozások (katá-s adóalany) esetében 

A kata törvény szerinti bevétel értelmezése, bevétel megszerzésének időpontja 

 

185.3.4. Részletező nyilvántartások 

Folyószámla nyilvántartások vezetése (szállító, vevő) 

A munkabérekkel, vállalkozói kivéttel kapcsolatos nyilvántartások vezetése  

A tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, beruházásokkal kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások vezetése, aktiválás, értékcsökkenés számítása és felvezetése a 

kartonra, stb. 

Gépjárművel kapcsolatos elszámolási szabályok, nyilvántartások 

Egyéb követelések nyilvántartása a munkavállalókkal, tagokkal kapcsolatosan 

Kötelezettségek analitikus nyilvántartása 

Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

Értékpapírok adatainak analitikus nyilvántartása 
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Selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, nyilvántartása 

Leltár tartalma, készítése 

 

185.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

185.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10154-16 azonosító számú 

Munkaerő-gazdálkodás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10154-16 azonosító számú Munkaerő-gazdálkodásmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Munkaügyi nyilvántartások alapján analitikus 

bérprogrammal számfejti a béreket 
X X 

Gondoskodik a bér kifizetéséről, levonások átutalásáról X X 

Részt vesz a bér, anyagi és egyéb ösztönzési rendszer 

kidolgozásában 
X   

Nyilvántartja az utazással kapcsolatos költségeket   X 

Alkalmazza a humán kontrolling eszközeit és módszereit, 

elemzéseket, számításokat végez, információt ad a 

szakterülettel kapcsolatban 

X   

Betartja az adatvédelemre vonatkozó szabályokat X   

Közreműködik a munkaerőterv, a bérterv és egyéb 

személyi jellegű költségek tervének elkészítésében 
X   

Részt vesz a munkakörelemzésben, a munkakör 

értékelésben 
X   

Részt vesz a szervezeti kultúra kialakításában és a 

munkavállalók beilleszkedésének segítésében 
X   

Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát X X 

Dokumentálja és elemzi a munkaidő-gazdálkodást X X 

Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását X X 

Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer 

kidolgozásában, működteti azt 
X X 

Alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás 

módszereit, részt vesz a munkáltató béren kívüli juttatási 

rendszerének kialakításában és működtetésében 

X   

Be- és kilépteti a munkavállalót, új munkavállaló anyagát 

összegyűjti, nyilvántartásba vesz 
  X 

Betartja és figyelemmel kíséri a munkavállalók munkaköri 

orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos előírásokat 
  X 

Vezeti a dolgozók felvételével, kiléptetésével kapcsolatos 

nyomtatványokat a tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően 

  X 

Keresőképtelenségre vonatkozó adatokat gyűjt, rögzít   X 

Tanulmányozza, értelmezi és alkalmazza a bérelszámolás 

módszereit, a bérelszámolási tevékenység tartalmát, a 

vállalkozás más területeihez való kapcsolódását 

X X 

Összesítéseket készít   X 

Feladásokat készít a főkönyvi könyvelés részére   X 
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Bérekről és ellátásokról jelentéseket, összesítéseket, 

nyilvántartásokat készít 
  X 

Nyugellátáshoz szükséges adatokat összegyűjt   X 

NAV felé adó-, járulékbevallást készít   X 

Nyugellátással kapcsolatosan adatszolgáltatást végez   X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A munkaerőpiac szereplői, a munkaerő-szükséglet és a 

bérgazdálkodás 
X X 

Munkaszerződések és módosításuk X X 

A munkajog fogalma, a munkaviszonnyal kapcsolatos 

jogszabályok, a Munka Törvénykönyve 
X   

A társadalombiztosítás szerepe, sajátosságai, helye az 

államháztartás rendszerében, a társadalombiztosítás 

bevételei 

X   

A társadalombiztosításban részesülők köre (teljes körű 

biztosítottak, speciális ellátások) 
X   

Járulékfizetési kötelezettségek (foglalkoztatók, 

foglalkoztatottak) 
X X 

Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, 

családtámogatási ellátások és az ezekre való jogosultság 

feltételei, a társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb 

teendők 

X X 

Egészségügyi hozzájárulás X X 

Magánnyugdíj, magánnyugdíj-pénztárak X X 

Eljárási szabályok, ellenőrzés, szankciók, adatszolgáltatási 

kötelezettség 
X X 

Általános stratégia, humánstratégia X   

Általános tervezés, munkaerő tervezés, bértervezés, 

személyi jellegű költségek tervezése 
X   

A munkahelyi bérpolitika X   

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, 

jelentésrendszer 
X   

Létszám, munkaidő-kihasználtsági, bérgazdálkodás 

mutatói, a szociális-jóléti tevékenység mutatói 
X X 

Munkakörelemzés, munkakör-értékelés X   

Szervezési kultúra X   

A beilleszkedés segítése X   

A hatékony foglalkoztatás módszerei, a hatékony 

bérgazdálkodás módszerei 
X X 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások X X 

Munkaerőköltség X   

Béren kívüli juttatások fajtái és adóvonzatai X X 

Ösztönzési, javadalmazási módszerek X X 

A munkaviszony és egyéb jogviszony létesítésére és 

megszüntetésére, illetve megszűnésére és járandóságokra 

vonatkozó szabályok 

X X 

Az új munkavállaló adóazonosító jelének és a TAJ 

számának beszerzése és nyilvántartása 
X X 

A személyes adatok védelméről szóló szabályok X X 
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A keresőképtelenség, a betegszabadság és a táppénz 

elszámolásához szükséges adatok 
X X 

A havi adó- és járulékbevallások, az elektronikus bevallás   X 

A dolgozók felvételével és kiléptetésével kapcsolatos 

nyomtatványok, igazolások tartalma és formája, kitöltésük 
X X 

Számítógépes programismeret a munkaidő nyilvántartás 

adatainak rögzítésére, a bér elszámolására, adó- és 

járulékbevallás elkészítésére 

X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X   

Jogszabály-alkalmazás készsége X X 

TB-naptár kezelés készsége X X 

Szakmai kommunikáció X X 

Számnagyságok érzékelése X X 

Kész szoftverek használata X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Önállóság X X 

Felelősségtudat X X 

Precizitás X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Közérthetőség X X 

Határozottság X X 

Konfliktuskerülő készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Rendszerező képesség X X 

Módszeres munkavégzés X X 

Információgyűjtés X X 

 

186. M

unkaerő-gazdálkodás tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

186.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a a Munka Törvénykönyve által meghatározott 

szabályokat megismerje, és ezeket a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A 

tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a 

jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. 

 

186.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

 Témakör: Adózási alapfogalmak 

 Tartalmak: Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség 

 Kiemelt adónemek 

Személyi jövedelemadó 
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A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Témakör: Egyéni vállalkozó jövedelemadózása 

Tartalmak: Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi a jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

 

186.3. Témakörök 

186.3.1. Munkajog és munkaügyi alapok 

A munka fogalma, a munkafolyamat, történeti fejlődésének áttekintése 

A munkaerő-gazdálkodás története 

Motiváció, motivációs elméletek 

Képesség, készségek, képzettség 

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások 

Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia 

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése 

Toborzás és kiválasztás 

Teljesítményértékelés 

Munkaerő fejlesztés, karriertervezés 

Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások 

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, fejezetei 

Az Mt. alapelvei 

Jogok és kötelezettségek gyakorlása 

Egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség, jogkövetkezménye 

A munkaviszonyból származó igény elévülése 

A munkaviszony fogalma, alanyai 

Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 
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Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettsége 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények 

A munkaszerződés módosítása 

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése, megszüntetés módjai 

A felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés 

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén 

A munkaviszony jogellenes megszűntetése, jogkövetkezményei 

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, 

szabályok 

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok 

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, az ügylet és készenlét 

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság 

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

 

186.3.2. A munka díjazása 

A munkabér fogalma, részei 

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával 

Időbér, az idő mérése 

Teljesítménybér, teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér 

A bérpótlék fogalma és fajtái 

Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj) 

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 

A munkabér védelme 

A munkaviszony egyes speciális típusai 

Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok 

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke 

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele 

A munkavállalói biztosíték 

A kártérítés mérséklése 

A munkáltató kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke és módja 

 

186.3.3. Társadalombiztosítás fedezete 

A társadalombiztosítás feladatai, ellátásai 

A társadalombiztosítás rendszere: 

egészségügyi ellátás: természetbeni, pénzbeli 

nyugellátás 

szociális juttatások 

Biztosítási kötelezettség 

társadalombiztosítási jogviszony, biztosított, foglalkoztató fogalma 

a biztosítási kötelezettség elbírálása, a biztosítás szünetelése 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok 

munkaviszony 

szövetkezeti tagsági viszony 

tanulói szerződés 

álláskeresési járadékban részesülő személy 

egyéni vállalkozó 

társas vállalkozó 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 



 

2334 

 

mezőgazdasági őstermelő 

Az ellátások fedezetét biztosító fizetési kötelezettségek: 

Szociális hozzájárulási adó, mértéke, az adó alanya, alapja 

Az adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok 

Szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezettek köre 

A kifizetőt terhelő adó alapja, illetve a kifizetőt terhelő adónak nem alapja 

Egyéni járulékok, fajtái, mértéke, alapja 

Nyugdíjjárulék  

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

egyéni járulék fizetése többes jogviszonyban 

nyugdíjasok egyéni járulékfizetése 

kiegészítő nyugdíjpénztárakba történő befizetések 

Egészségbiztosítási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

a járulék számítása (speciális esetek) 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 

kötelezettsége 

vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka 

Táppénz hozzájárulás 

Az ekho szerinti adózást választó munkavállaló i közteherfizetése,  

az ekho alapja, mértéke 

Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka) 

Egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettség esetei, alapja, mértéke 

Nyugdíjbiztosítás ellátásai érdekében köthető megállapodások 

Egészségügyi szolgáltatás érdekében köthető megállapodások 

A járulékok megállapítása, befizetése és bevallása 

Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő 

mulasztások szankciói 

A szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetés speciális esetei, adókedvezmények 

 

186.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

186.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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187. B

érszámfejtési gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

187.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az elméleti ismeretei birtokában bérszámfejtés 

és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatokat végezzen. A Bérszámfejtési gyakorlat 

tantárgy tanulása után a tanuló alkalmassá válik munkavállalókkal kapcsolatos bér- és 

társadalombiztosítási ügyeket intézni, a munkavállalók jövedelmét a hatályos jogszabályok 

szerint meghatározni, a kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni, bevallásokat elkészíteni. 

 

187.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a következő szakmai tárgyak témaköreihez és azok tartalmához kapcsolódik: 

Adózási alapismeretek tantárgy 

Témakör: Adózási alapfogalmak 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

Témakör: Adózási gyakorlat 

Tartalmak: személyi jövedelemadó 

Számviteli alapismeretek tantárgy 

Témakör: A könyvelési tételek szerkesztése 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

Témakör: A jövedelem elszámolás 

Tartalmak: a témakör teljes tartalma 

 

187.3. Témakörök 

187.3.1. Bérszámfejtés előkészítése 

Bérszámfejtő program szerkezetének megismerése 

Beállítási lehetőségek megismerése, módja 

 

187.3.2. Bérszámfejtés 

Törzsadatok felvitele: 

a foglalkoztató vagy kifizetőhely adatainak rögzítése 

a dolgozó törzsadatainak felvitele  

személyes adatok (név, lakcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ-kártya 

száma, családi állapot, szakképzettség, iskolai végzettség, stb.) 

a munkaszerződés adatainak felvitele, jogviszony típusa, besorolási bér, 

munkaidő, pótlékok  

nyilatkozatokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó beállítások 

adózási beállítások 

járulékfizetési beállítások 

egyéb adatok bevitele, bérfizetés módja 

előző munkahelyről „hozott adatok” bevitele a programba az adott naptári évvel 

kapcsolatosan 

A dolgozó beléptetésével kapcsolatos feladatok: 

beléptetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (T1041, T1042E) 

a dolgozó nyilvántartásba vétele 

Bérszámfejtés: 

munkaidőadatok, távollétek rögzítése (jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás szerint) 
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bérszámfejtés futtatása 

a szükséges listák nyomtatási: fizetési jegyzék, stb. 

a bérek átutalásához szükséges adatok listázása, adatszolgáltatás 

a bérekkel kapcsolatos adó és járulékbevallások elkészítése, (08, 58) az adatok 

exportjának elkészítése 

bevallások ellenőrzése, elküldése 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok: 

szükséges nyomtatványok kiállítása, kitöltése 

soron kívüli bérszámfejtés, fizetés 

egészségügyi ellátásokhoz szükséges nyomtatványok kitöltése 

 

187.3.3. Egyéb feladatok 

Hibákkal kapcsolatos feladatok: 

bérszámfejtés hibáinak felismerése 

bérszámfejtési hibák – annak eredetétől, okától függetlenül – felismerése, javítása, 

stb. 

javítás, önellenőrzés fogalma, alkalmazása a hibás javításoknál 

kapcsolódó bevallások javítása, önellenőrzése 

Egyéb feladatok: 

bérfeladás elvégzése 

bérfizetési jegyzékek listázása, nyomatása 

a dolgozók bérkartonjának listázása, nyomtatása 

adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatás 

éves jövedelemigazolás elkészítése a munkavállaló részére (M30, Adatlap-évszám) 

munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása (M29) 

átlagkereset igazolások kiállítása 

adatszolgáltatás a vállalkozók felé a befizetendő adókról, járulékokról, azok 

határidejéről 

kapcsolattartás a bérszámfejtő program készítőivel 

jogszabályok követése, értelmezése, alkalmazása 

KSH felé adatszolgáltatás 

a munkakör végzéséhez szükséges egyéb tevékenységek végzése 

 

187.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépterem, taniroda 

 

187.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10496-16 azonosító számú 

Közlekedés-szállítási alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10496-16 azonosító számú Közlekedés-szállítási alapokmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     

Alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre 

és utazási igazolványokra vonatkozó szabályokat 
  X X 

Betartja az utasokra vonatkozó szabályokat a 

személyszállítás területén 
  X X 

Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, 

kitöltését 
  X X 

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi feladatokat 
X    

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a különleges 

küldemények szállítási szabályainak betartását 
  X X 

Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében X    

Betartja az utazási kedvezményekre való 

jogosultságokat és az utazási igazolványok 

visszaváltásával kapcsolatos szabályokat 

  X X 

Utazással kapcsolatos információt ad   X X 

Ajánlatokat készít, reklámokat tervez X    

Alkalmazza a kommunikációs módszereket és a PR-

szabályokat 
X    

Alkalmazza a szakmai idegen nyelvet és a szakmai 

kifejezéseket 
X    

Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási 

feladatot 
X X X X 

Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és 

nemzetközi jogi szabályozást 
 X X X 

Elemzéseket, ajánlatokat készít  X X X 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot X  X X 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket X X X X 

Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb 

fuvarozási eszközt, szükség szerint megtervezi az 

útvonalat 

 X   

Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli 

eseményeket 
X  X X 

Közreműködik a gazdaságossági elemzések, 

értékelések készítésében 
X    

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat   X X 

Betartja a rakodási tevékenységre vonatkozó 

szabályokat 
 X   

SZAKMAI ISMERETEK     
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Közlekedési alapismeretek X    

A közlekedés technikai elemei  X   

A közlekedés forgalmi folyamatai az 

árufuvarozásban és a személyszállításban 
  X X 

A fuvarozási szerződések X  X X 

A fuvarozási folyamat   X X 

A fuvarozás eszközei  X   

Közlekedési informatika és alkalmazott 

számítástechnika 
X    

Szakmai idegen nyelv alkalmazása X    

Általános és ágazati díjszámítási ismeretek   X X 

Közlekedés földrajzi alapismeretek X    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Információforrások kezelése X X X X 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban X X X X 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Külső megjelenés X X X X 

Felelősségtudat X X X X 

Szervezőkészség X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Udvariasság X X X X 

Kapcsolatteremtő készség X X X X 

Határozottság X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Információgyűjtés X X X X 

Figyelem-összpontosítás X X X X 

Nyitott hozzáállás X X X X 

 

188. K

özlekedési alapfogalmak tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

188.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a 

közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, 

jelentőségével,valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

188.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

188.3. Témakörök 

188.3.1. Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

Közúti közlekedés a középkorban 

Motorizáció a közúti közlekedésben 
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Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig 

Városi közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

Földrajzi felfedezések 

Gőzhajózás tengeren és belvízen 

Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

A magyar hajózás a XX. században 

A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

A vasúti közlekedés kezdetei 

A lóvasúttól a gőzösökig 

Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

Légi közlekedés Magyarországon 

A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

A hírközlés és távközlés fejlődése 

 

188.3.2. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Az ember szerepe a közlekedésben 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

A közlekedési munkamegosztás 

188.3.3. Közlekedési földrajz 

Közlekedés-földrajzi fogalmak 

A térképek fajtái, jelrendszere 

Időszámítási módok 

Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői  

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű 

főútvonalak, körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

Páneurópai közlekedési folyosók 

Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 

Hazai repülőtereink 

Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 

 

188.3.4. Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 

A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

Konténerek az egységrakomány-képzésben 
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Konténerek csoportosítása 

Nagykonténerek rakodása 

A kombinált áruszállítás előnyei 

Konténeres áruszállítás 

Közút- vasút huckepack szállítás 

Közút-vízi huckepack szállítás 

Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

A kombinált áruszállítás termináljai 

 

188.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

188.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

189. K

özlekedés technikája tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

189.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse az 

egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat 

infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel. 

 

189.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

189.3. Témakörök 

189.3.1. A vasúti közlekedés technikája 

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény részei, kialakítása, feladata 

A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői 

A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai 

A vasúti járművek káros mozgásai 

Vasúti kiszolgáló létesítmények 

Vasúti jelző és biztosítóberendezések 

 

189.3.2. A közúti, városi közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 
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A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

A tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Városok, települések infrastruktúrája 

Városok, települések csoportosítása, részei 

A települések úthálózata 

A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Autóbusz megállóhelyek 

Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 

 

189.3.3. A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei 

Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei 

Kikötők, dokkok, hajógyárak 

 

189.3.4. A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A repülőgépek osztályozása, szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőterek fajtái és létesítményei 

 

189.3.5. A csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

A csővezetékes szállítás csoportosítása 

A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányai 

A csővezetékes szállítás technikai berendezései 

 

189.3.6. Járművekre ható menetellenállások 

A járművek menetellenállásai. Általánosságokban a menetellenállásokról 

A járműre ható menetellenállások csoportosítása, értelmezése 

A gördülési ellenállás 

A légellenállás 

Az emelkedési ellenállás 

A gyorsítási ellenállás 

A különböző ellenállások legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű-(belső) ellenállás és teljesítménye 
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Feladatok megoldása az ellenállások és teljesítmények kiszámítására 

 

189.3.7. Járművek menetdinamikája 

A járművek haladása ívmenetben 

Kicsúszási és kiborulási határsebesség 

Feladatok megoldása a kicsúszási és kiborulási határsebesség számítására 

A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak 

Fékezéssel kapcsolatos szakszámítások 

 

189.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

189.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

190. K

özlekedés üzemvitel tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

190.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az egyes közlekedési 

ágazatok két alapvető szolgáltatásának, a személyszállításnak és árufuvarozásnak az 

alapjaival, valamint a kapcsolódó üzemviteli feladatokkal. Cél a személyszállítási és az 

árufuvarozási folyamat részeinek megismerése. A Díjszabáselmélet témakörben pedig 

alapozó ismeretekre tesznek szert, amelyek segíti az egyes közlekedési ágak sajátos 

díjszabási rendszerének elsajátítását. 

 

190.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a Közlekedési alapfogalmak és a Közlekedés technikája tantárgyak 

azon ismeretanyagához, amely az egyes közlekedési ágak sajátosságait mutatja be. 

Továbbá előkészítő jelleggel kapcsolódik a Közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgyhoz. 

 

190.3. Témakörök 

190.3.1. Díjszabáselmélet 

A díjszabás fogalma és feladata  

Díjszabások osztályozási szempontjai  

A díjtételek felépítése 

A díjszabásokkal szembeni követelmények  

A díjszabások elemei 

Legcsekélyebb fuvardíj 

Legcsekélyebb tömeg (távolság, idő) 

A közlekedési díjképzés alapjai 

Díjszámítási egységek 

A költségtérítés elemei 

Költségmutató és önköltség 

A díjegység 

A díjtétel 
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A fuvardíj 

 

190.3.2. A közúti, vasúti, vízi és légi személyszállítás 

Utazási feltételek 

A személyszállítási szerződés 

Személydíjszabások rendszere 

Kedvezmények rendszere 

Utazási feltételek 

Személydíjszabások 

Menetdíjak 

Kedvezmények rendszere 

Utastájékoztatás, utazással kapcsolatos információk 

 

190.3.3. A közúti, vasúti, vízi és légi árufuvarozás 

A feladatnak megfelelő gépkocsi kiválasztása 

Fuvarozási szerződés 

Veszélyes áruk közúti szállításának alapjai 

Az elfuvarozandó árunak megfelelő vasúti kocsi kiválasztása  

Vasúton fuvarozható áruk  

Veszélyes áruk vasúti szállításának alapjai  

A toló, vontató és az önjáró hajózás 

Belvízi hajózás nemzetközi szabályozási rendszere 

A légi árufuvarozás sajátosságai 

Légi teheráru fogalma 

Egységrakomány-képzési szempontok 

A légi fuvarlevél - AWB 

 

190.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

190.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

191. K

özlekedés üzemvitel gyakorlat tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

191.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a 

gyakorlatban ismerjék meg az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak 

jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

191.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés üzemvitel, a közlekedési alapfogalmak és a 

közlekedés technikája tantárgyhoz, valamint az összefüggő szakmai gyakorlathoz. 

 

191.3. Témakörök 
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191.3.1. A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 

A vasúttal szemben támasztott követelmények 

A vasúti személyszállítási folyamat 

A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

Az áruk csomagolása 

A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

A rakodás, a küldemény átvétele 

A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 

A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

A vasúti menetrend 

Személyszállítási távolság meghatározása 

Utazási kedvezmények 

Menetrendi felvilágosítás 

Utazási díjak megállapítása 

 

191.3.2. A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

A témakör részletes kifejtése 

A közúti áruszállítás üzemvitele 

Árufuvarozási folyamatok 

Járattípusok 

A közúti személyszállítás üzemvitele 

A városi közlekedés üzemvitele 

Városi tömegközlekedési rendszerek 

Utazási igazolványok 

Személyszállítási távolság meghatározása 

Utazási kedvezmények 

Menetrendi felvilágosítás 

Utazási díjak megállapítása 

 

191.3.3. A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

Folyam-tengerihajózás 

A tengerhajózás üzemvitele 

Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás 

A balatoni hajózás díjszabása, díjszámítás 

 

191.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

191.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10036-16 azonosító számú 

A raktáros feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10036-16 azonosító számú A raktáros feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK X X 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a megrendelés és a 

szállítólevél szerint 
X X 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz csatolt 

dokumentumok meglétét, szabályszerűségét  
X X 

Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé X X 

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez X X 

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés 

elvégzéséig 
X X 

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki állapotát X X 

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit X X 

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét X X 

Vezeti a készlet-nyilvántartási dokumentumokat X X 

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást X X 

Elkészíti a beérkezett megrendelések árukiszedési 

jegyzékeit 
X X 

Komissiózási tevékenységet végez X X 

Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat X X 

Előkészíti a kiszállítandó árukat X X 

Anyagmozgató berendezéseket működtet X X 

Részt vesz a leltározási, leértékelési, selejtezési 

folyamatokban 
X X 

Betartja, betartatja a készletkezelési irányelveket X X 

Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést, selejtezést X X 

Betartja, betartatja a balesetvédelmi szabályokat X X 

Betartja, betartatja a veszélyes áruk raktározási szabályait X X 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait X X 

Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések műszaki 

állapotát, hitelességének lejárati idejét 
X X 

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és 

berendezések meglétét, épségét 
X X 

Javaslatot készít a kötelező karbantartások, hitelesítések 

elvégzésére 
X X 

Elkülönített (szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári 

hulladékoknál 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban X X 

A raktározás folyamatai X X 

Az áruátvétel eljárási szabályai X X 
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A raktározás során használt mérőeszközök X X 

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik X X 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik X X 

A komissiózás folyamata és eszközrendszere X X 

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

és kezelésük 
X X 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei X X 

A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi 

követelményei 
X X 

A raktár tűzvédelmi követelményei X X 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
X X 

A veszélyes áruk kezelésének, tárolásának szabályai X X 

Élelmiszerek kezelésének, tárolásának szabályai X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X 

Jelképek értelmezése X X 

Mennyiségérzék X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás X X 

Szervezőkészség X X 

Pontosság X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 

Határozottság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Áttekintőképesség X X 

Kontroll X X 

Gyakorlatias feladatelemzés X X 

 

192. R

aktározási folyamatok tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

192.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározási folyamatok tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és 

árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések 

teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a különleges követelményeket, amelyek 

a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével raktározásával kapcsolatosak. Mindkét 

árufajta az egészségvédelmi követelmények szempontjából igényel különleges 

bánásmódot. 

 

192.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

192.3. Témakörök 

192.3.1. A folyamat modul rendszere 

A raktározás szükségessége, feladatai 

A raktárak fajtái, jellemzőik 

A raktározási modell 

A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai 

Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai 

Árutárolási módok és jellemzőik 

A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői 

Magastárolási rendszerek jellemzői 

Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata 

A komissiózás fajtái, részfolyamatai 

Bizonylat nélküli komissiózási módszerek 

Az expediálás feladatai 

A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái 

 

192.3.2. A raktározás eszközrendszere 

Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei 

A raktáron belüli árumozgatás eszközei 

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik 

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 

Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei 

Rakományrögzítő és csomagológépek 

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 

 

192.3.3. A raktárirányítási rendszer 

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei 

Az információ-átvitel megoldásai 

Raktári állapotjelző információk 

Árumozgást jelző információk 

Az információ továbbítás eszközei 

Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek 

Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

A raktár külső kapcsolatainak információi 

Az EDI informatikai rendszer 

A raktárirányítás feladatai 

A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere 

Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás 

Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere 

A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei 

A folyamatirányítás információs rendszere 

 

192.3.4. Raktári bizonylatolás 

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei 

Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei 

Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma 
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Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei 

Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei 

Áruáttárolási bizonylat 

Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

Készlet nyilvántartási bizonylatok 

Készletmozgások bizonylatai 

Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

A leltározás menete és bizonylatai 

A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai 

A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

 

192.3.5. Veszélyes áruk raktározása 

A veszélyes áruk fogalma 

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai 

Veszélyes áruk VCI osztályozása 

Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai 

A veszély jellegére utaló „H” mondatok 

Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok 

A biztonsági adatlap tartalma és szerepe 

Az előzetes ellenőrzés 

Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése 

Részletes ellenőrzés és azonosítás 

Raktárhely kijelölése és betárolás 

Az együttraktározási tilalom 

Komissiózási előírások 

Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás 

 

192.3.6. Élelmiszerek raktározása 

Az élelmiszer biztonság fogalma 

Az élelmiszer biztonság összetevői: 

- mikrobiológiai szempontból 

- kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

- fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

Élelmiszer biztonság a raktározásban 

Higiéniai követelmények 

Klimatikus követelmények 

Károsodások elleni védelem módszerei 

A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata  

Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

 

192.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

192.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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193. R

aktározás gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

193.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten 

sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához 

szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó 

bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok 

feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

193.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

193.3. Témakörök 

193.3.1. Raktározási folyamatok és eszközeik 

Raktári anyagmozgató gépek fajtái 

Mérőeszközök fajtái 

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása 

A raktározás balesetvédelmi előírásai 

A raktározás tűzvédelmi előírásai 

A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladékkezelés 

A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai 

Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai 

 

193.3.2. Raktárirányítási gyakorlat 

Raktárirányítási programok funkciói 

A raktárirányítás információs rendszere 

Az információátvitel eszközei és használatuk 

A komplex számítógépes raktározás feladatai 

 

193.3.3. Komissiózás a gyakorlatban 

Megrendelések feldolgozása 

Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

Árukigyűjtési program összeállítása 

Áruelőkészítés 

A komissiózás bizonylatai és kezelésük 

Bizonylat nélküli komissiózás 

 

193.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

193.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11786-16 azonosító számú 

Raktárvezető feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11786-16 azonosító számú Raktárvezető feladataimegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Közreműködik a raktár-technológia kialakításában X X 

Napi programtervet készít, kapacitásszámítást végez X  

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal X  

Betartja és betartatja a vagyon és biztonsági előírásokat X  

Gondoskodik a raktári dolgozók munkavédelmi, tűz- és 

balesetvédelmi oktatásáról 
X X 

Kapcsolatot tart a beszerzési, termeléstervezési és 

értékesítési szervezetekkel 
X X 

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, 

szükség szerinti fejlesztését 
X X 

Kidolgozza a raktár KPI mutatóit és működteti azok 

rendszeres értékelését 
X  

Működteti a raktár irányítási, információs rendszerét X X 

Alkalmazza a lean menedzsment eszközrendszerét a 

raktározási folyamatban 
X X 

Működteti a minőségbiztosítási rendszer raktározásra 

vonatkozó követelményét 
X X 

Megszervezi és működteti a raktári tároló eszközök 

ellenőrzését, karbantartását 
X X 

Gondoskodik a raktári mérőeszközök, mérőberendezések 

műszaki állapotának, hitelességük lejárati idejének 

ellenőrzéséről és a hitelesítés elvégzéséről 

X X 

Betartatja a speciális áruk (élelmiszer, veszélyes áru) 

raktározásának, kezelésének szabályait 
X  

Megszervezi és ellenőrzi a raktári leltározás, leértékelés és 

selejtezés teendőit 
X  

Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi 

szabályainak betartását 
X X 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratainak 

meglétét. 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A raktározás szerepe az ellátási láncban X  

A raktár-technológia összetevői X  

Automatikus áruazonosítás és árukövetés X  

Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői X  

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik X  

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik X  

A komissiózás folyamata és eszközrendszere X  
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A raktározás során használt mérőeszközök  X 

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

kezelésük 
 X 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei  X 

A lean menedzsment eszközrendszere X  

Minőségbiztosítási szabványok X  

A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi 

követelményei 
 X 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
 X 

Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai  X 

A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának 

szabályai 
 X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Értékelési, elemzési készség X X 

Információforrások kezelése X X 

Szakmai nyelvű szövegértelmezés X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás X X 

Szervezőkészség X X 

Döntésképesség X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 

Irányítási készség X X 

Határozottság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Áttekintőképesség X X 

Probléma feltárás, -megoldás X X 

Rendszerekben való gondolkodás X X 

 

 

194. A 

raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

194.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben 

alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer 

érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az 

áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti 

szerepet foglal el. Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető 

tényezőket, amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e 

működési paraméterek összehasonlítást tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző 

időszak mutatóival, valamint a versenytársak adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a 

következő időszak fejlesztési terveihez. 
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194.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

194.3. Témakörök 

194.3.1. Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 

Az ellátási lánc fogalma, jellemzői 

Készletezés, raktározás szükségessége 

Raktártípusok az ellátási láncban 

A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik 

 

194.3.2. A raktározás technológiája és összetevői 

A raktártechnológia fogalma, összetevői 

MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei 

A veszélyes áruk tárolásának követelményei 

MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei 

A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer 

Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

A szervezeti és működési szabályzat 

Munkaköri leírások tartalma 

Napi programkészítés és ellenőrzés 

A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei 

A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei 

Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények 

A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata 

Tárolóeszközök vizsgálata és javítása 

Emelőgép biztonsági szabályzat 

Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 

 

194.3.3. Üzemtani mutatók 

A raktár statikus kapacitása 

A statikus kapacitás összetevői 

Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 

Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik 

A statikus kapacitás kihasználása 

A raktár dinamikus kapacitása 

A dinamikus kapacitás összetevői 

Gépi kapacitások tervezése 

Humán erőforrás szükséglet tervezése 

Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei 

A dinamikus kapacitás kihasználása 

 

194.3.4. Minőségi mutatók 

A vevőkiszolgálás mutatói 

Az OEE mutató 

Készletezési hatékonyság mutatói 
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194.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

194.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

195. R

aktárvezetés gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

195.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz 

kapcsolódva a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A 

gyakorlati oktatáson belül kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek 

oktatása. 

 

195.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

195.3. Témakörök 

195.3.1. Raktározási folyamatok gyakorlata 

Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok 

Tárolási módok és eszközrendszerük 

Komissiózási módszerek 

Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés 

Járműrakodás 

 

195.3.2. A raktárirányítás gyakorlata 

Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

A raktárirányító szoftverek funkciói 

Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

Az információ átvitel módszerei, eszközei 

Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

 

195.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus vállalkozás 

 

195.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés 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: 
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FELADATOK   

Betartja a viselkedéskultúra követelményeit X X 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokoll-előírásait  X 

Betartja az irodai munka etikai szabályait X X 

Partnerkapcsolatokat ápol  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  

A nem-verbális kommunikáció 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 

Üzleti nyelvi kultúra X  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, 

nyelvhasználati szabályok 
X  

Aközéleti megnyilvánulás fajtái X X 

A viselkedéskultúra alapszabályai  X 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai  X 

Az irodai munka etikai szabályai  X 

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 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése X X 

A helyes beszéd technikája X  
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Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) X  

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Pontosság X X 

Önfegyelem  X 

Szervezőkészség  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kommunikációs rugalmasság X X 

Nyelvhelyesség X  

Konfliktusmegoldó készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Nyitott hozzáállás  X 

Helyzetfelismerés  X 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása  X 

 

196. K

ommunikáció alapjai tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

196.1. A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának 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. 

 

196.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

196.3. Témakörök 

196.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

A nonverbális kommunikáció 

A konfliktusok és kezelési módjaik 

A kommunikáció folyamata és fajtái 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

196.3.2. Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, 

konfliktuskezelés 

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 
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Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) 

Szabályelemzés, szabálykövető magatartás  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

 

196.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

196.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

197. Ü

zleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

197.1. 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. 

 

197.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

197.3. Témakörök 

197.3.1. Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 

Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái 

Üzleti nyelvi kultúra 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai 

A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása 

Tárgyalástechnika 

A kommunikációs zavarok fajtái 

Tömegkommunikáció jellegzetességei 

 

197.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

Az üzleti etikett szabályai 

Viselkedéskultúra alapszabályai 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei 

Telefonos kapcsolattartás 

 

197.3.3. A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 

A viselkedéskultúra alapszabályai 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

Az irodai munka etikai szabályai 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

A munkahelyi viselkedés alapnormái 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik 
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Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai 

A személyiségfejlesztés lehetőségei 

Álláskeresési technikák 

 

197.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás 

 

197.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10651-12 azonosító számú 

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10651-12 azonosító számú Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Vezetői feladatokat lát el szakjogi ismeretek 

alkalmazásával 
X X 

Szervezeti, intézményi stratégiáját készít, fejlesztési 

irányokat határoz meg 
X X 

Szervezeti dokumentumokat és belső szabályzatokat 

készít 
X X 

Alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi, 

számviteli, adó, TB, munkajogi szabályokat, részt 

vesz a kapcsolódó nyilvántartások, elszámolások 

készítésében 

X X 

Gazdálkodási feladatokat lát el X X 

Forrásszerzési technikákat alkalmaz  X 

Munkáltatói feladatokat lát el X X 

Kialakítja a minőség- és a teljesítménymérés mutatóit 

az intézményben 
X X 

Biztosítja szervezési-vezetési feladatokhoz 

kapcsolódó adminisztrációs teendőket 
X X 

Modern marketing és public relations eszközöket 

alkalmaz 
 X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A vezetés folyamata és különböző funkciói X X 

Jogi alapfogalmak, a jogszabályok hierarchiája X  

Kulturális jogszabályok  X 

Az államháztartás működésének főbb elvei, a 

költségvetési intézmények finanszírozása 
X  

Vállalkozás főbb jogszabályi háttere X  

A nonprofit szervezetek státuszszabályai, a 

közhasznú jogállás kérdésköre 
X  

A szervezetkialakítás elvi és módszertani kérdései, 

belső szabályzatok 
X X 

A szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó 

adminisztrációs teendők 
X X 

Gazdálkodási alapismeretek, a gazdálkodás 

dokumentálása 
X  

A stratégiai gondolkodás, a tervezés alapjai X X 

Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás X  

A pénzügyi forrásteremtés fontosabb területei és 

eszközei (önkormányzati, költségvetési támogatások, 
X  
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hazai és nemzetközi pályázatok nyomon követése, 

támogatásigénylés, pályázatírás) 

A szektorok közötti együttműködés lehetőségei X  

A humánerőforrás-menedzsment alapjai, munkajogi 

alapok 
X  

Közérdekű önkéntes munka  X 

Teljesítménymérés és -értékelés, minőségbiztosítás X X 

A modern marketing általános és szolgáltatás-

specifikus értelmezése 
 X 

A kulturális intézmények és szervezetek 

környezetének és külső kapcsolatrendszerének 

ismerete 

X  

A kulturális marketing stratégiai döntései és a 

marketing eszközei (marketing-mix) 
X X 

A public relations tevékenység tartalma, a belső és 

külső PR eszközei (írott és elektronikus tájékoztatók 

szerkesztése, PR események, rendezvények 

szervezése, szervezeti kapcsolatok ápolása stb.) 

X X 

Informatikai ismeretek X  

Ügyviteltechnikai, irodatechnikai eszközök és 

eljárások 
X  

Kommunikációs ismeretek X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai kommunikáció X X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X  

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés X X 

Tárgyalási készség X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Elhivatottság, elkötelezettség X X 

Döntésképesség X  

Felelősségtudat X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Irányítási készség X X 

Meggyőzőkészség X X 

Konfliktuskerülő és -megoldó készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémaelemzés, -feltárás X X 

Tervezési képesség X X 

Értékelés X X 
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198. V

ezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

198.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba kerülő 

tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg 

kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat 

viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi 

alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, 

másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, 

valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. 

A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági 

alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci 

folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a 

pénzforgalom fajtáival valamint a vállalkozási alapismeretekkel. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

marketing szerepét. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció 

közvetlen, közvetett eszközeivel. 

 

198.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

198.3. Témakörök 

198.3.1. Vezetési ismertek 

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója 

A munkaszervezés technikája 

Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

Motivációs irányzatok 

Beosztottak teljesítményének értékelése 

A vezetővel szemben támasztott követelmények 

Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek 

Vezetői típusok 

Vezetői motiváltság 

Vezetői értékek 

Vezetés és szervezés összefüggései 

A gazdasági rendszerek szervezete 

A szervezési folyamat 

A szervezés módszerei 

 

198.3.2. Jogi ismeretek 
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A jogszabályok hierarchiája 

Magyarország Alaptörvénye 

A polgári jog (PTK) 

A Ptk. szerkezete 

A jogi személy fogalma 

Gazdasági társaságok 

A polgári jogviszony fogalma, fajai 

Tulajdonjogviszony 

Kötelemi jog 

Kártérítési felelősség 

Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

A szerződések létrejötte 

Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

Semmisség és megtámadhatóság 

A szerződésszegés általános szabályai 

Termékszavatosság, jótállás 

Az adásvételi szerződés 

A vállalkozási szerződés 

A fuvarozási szerződés 

A megbízási szerződés 

A szállítmányozási szerződés 

A bérbeadási szerződés 

A biztosítási szerződés 

 

198.3.3. Gazdasági ismeretek 

A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása 

A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk 

Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban 

A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője 

A globalizáció fogalma 

A piac 

A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása 

A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése 

A piaci formák és jellemzőik 

A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában 

A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben 

A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és a 

versenyszabályozás 

A vállalkozás 

A vállalkozások fogalma és céljai 

A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei 

Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján 

Vállalkozási formák jellemzése 

Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás 

A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai 

Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek 

Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog, sajáterő) 
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Vállalkozások adófizetési kötelezettségei 

 

198.3.4. Marketing ismeretek 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei 

A marketing fejlődési szakaszai 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 

A fogyasztói magatartás modellje 

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

Vásárlói magatartás megfigyelése 

Vásárlói típusok jellemzői 

Vásárlói típusok megfigyelése 

Szervezeti vásárlói magatartás 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei 

Célpiac-választás 

Pozicionálás 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja 

A marketing és piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

Kutatási terv, kutatási jelentés 

Kérdéstípusok 

Kérdőívszerkesztés 

Primer piackutatási módszerek 

Szekunder piackutatási módszerek 

Termékpolitika és termékfejlesztés 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

Marketing kommunikáció 

Kommunikációs politika fogalma, jelentősége 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A kommunikációs folyamat 

Marketingkommunikáció eszközrendszere 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

Direkt marketing 

PR fogalma, jellemzői, területei 

Belső PR 

Külső PR 

Szponzorálás 

Image lényege, fajtái 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 
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Arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés (vállalat, honlap) 

Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

198.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

198.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

199. M

arketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

199.1. A tantárgy tanításának célja 

A marketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy célja, hogy tanulók a marketing 

alapjainak elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati 

alkalmazására, ismereteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a 

piackutatás, a kérdőívkészítés és a marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve 

szimulációs környezetben történő gyakorlásával. Célja továbbá, a témakörben tanult 

elméleti módszerek gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési 

tevékenységek gyakorlása, amelyek a vezető feladatait képezik. 

 

199.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

199.3. Témakörök 

199.3.1. Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 

Piackutatási terv készítése 

Kérdőívkészítés 

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

Adatfeldolgozás 

Prezentáció 

Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése 

 

199.3.2. Reklám és PR gyakorlat 

Reklámeszközök és reklámtípusok 

PR-eszközök 

Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése 

A témakör részletes kifejtése 

 

199.3.3. Vezetési feladatok gyakorlat 
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Stratégiai és operatív tervezés 

Működési szabályzat készítése 

Munkaköri leírás készítése 

Teljesítménymérés és értékelés 

Motivációs formák kidolgozása 

Konfliktuskezelés 

Csoportalakítás 

Brainstorming, mint csoportos alkotótechnika 

A témakör részletes kifejtése 

 

199.3.4. Szervezési feladatok gyakorlat 

Szervezetkialakítás 

Projekttervezés 

Hálótervezés 

Gantt diagram 

Kaizen tevékenység szervezése 

 

199.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

199.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10501-16 azonosító számú 

Szállítmányozási ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10501-16 azonosító számú Szállítmányozási ügyintézői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK    

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb 

fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az 

útvonalat 

X X X 

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, 

szervezetekkel 
 X X 

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét X X X 

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek 

megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal 
X X X 

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal 

való ellátásáról 
X X X 

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok 

kivizsgálásában, intézi a kárügyeket 
X X X 

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat X X X 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályokat  
X X X 

SZAKMAI ISMERETEK    

Közlekedésföldrajz-, térképismeret, hálózatok, 

útvonaltervezés 
X X X 

A külkereskedelem és gazdasági vonatkozásai X X X 

A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái X X X 

Okmányok a külkereskedelemben X X X 

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi 

elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai 
X X X 

A fuvarozás technikája és technológiája   X X 

Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe X   

Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, 

minőségköltségek 
X X X 

Áruismeret, veszélyesáru-szállítás, árukezelés X X X 

Csomagolás, egységrakomány-képzés X X X 

Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, 

rakományrögzítés 
X X X 

Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi 

menedzselési feladatai 
X X X 

A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási 

szerződés 
X   

Vasúti-, közúti-, folyami-, tengeri-, légi- és kombinált 

forgalom 
 X X 

Biztosítás, kártérítés a közlekedésben X X X 
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A szállítmánybiztosítási szerződések X X X 

Vámismeretek, vámokmányok X X X 

A vámtarifa X X X 

Közlekedési ágazatonkénti díjszabások X X X 

Munka, tűz és környezetvédelmi szabályok X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Szakmai olvasott szöveg megértése  X X X 

Információforrások kezelése X X X 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban X X X 

Értékelési elemzési készség  X X X 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban X X X 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések használata szóban és 

írásban 
X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Külső megjelenés X X X 

Felelősségtudat X X X 

Szervezőkészség  X X X 

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) X X X 

Vállalkozói kompetencia  X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Udvariasság  X X X 

Kooperativitás (csapatszellem)  X X X 

Kapcsolatteremtő készség X X X 

Irányítókészség X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Problémamegoldás  X X X 

Információgyűjtés X X X 

Nyitott hozzáállás X X X 

 

 

200. Á

ltalános szállítmányozási ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

200.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy 

a Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati 

képzést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a 

külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével 

kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet 

megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet 

meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző 

közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és 

fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait, a vámismeretek 

birtokában pedig a vám megbízások önálló lebonyolítására. 
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200.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy közlekedési földrajz témaköre. 

 

200.3. Témakörök 

200.3.1. Szállítmányozási alapismeretek 

Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 

A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

A szállítmányozási szerződés megkötése 

Okmányok a szállítmányozásban 

A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

Szállítmányozási szakmai szervezetek 

A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és szolgáltatókkal 

Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 

 

200.3.2. Külkereskedelmi-és vámismeretek 

A nemzetközi munkamegosztás és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok formái 

A külkereskedelem résztvevői 

A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai 

Egyszerű külkereskedelmi ügyletek, különleges külkereskedelmi ügyletek 

A külkereskedelmi ügylet előkészítése, lebonyolítása, okmányai, ajánlati tevékenység, 

kalkuláció és árképzés, szerződés megkötése és tartalma 

Nemzetközi pénzügyi intézmények 

Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok 

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi 

szokványa 

A tőzsdék és a hitelek szerepe a külgazdaságban 

Vámjogi fogalmak, vámtörvény, vámigazgatás 

Nemzetközi vámegyezménye 

Vámtarifa 

Vámeljárások, vámkezelés, vámkiszabás 

Vámkezességek, vámgaranciák 

Vámokmányok 

 

200.3.3. Szállítmányozási földrajz 

Magyarország gazdasági körzetei, régiói, jelentősebb települései 

Magyarország logisztikai rendszere 

Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

TEN, TERN, TINA hálózatok 

Az európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

Interkontinentális forgalom 

 

200.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

200.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

201. Á

gazati szállítmányozási ismeretek tantárgy 217 óra/217 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

201.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az 

általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az 

egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait. 

 

201.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Általános szállítmányozási ismeretek 

 

201.3. Témakörök 

201.3.1. Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 

A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

A vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok  

Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, 

rakminta 

A nemzetközi vasúti egyezmények 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

Reexpedíció, tranzitforgalom 

A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi 

típusok, azok fontosabb műszaki adatai 

Közúti fuvarozási engedélyek 

Nemzetközi közúti egyezmények 

Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál 

jelentkező szállítmányozói feladatok 

Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti 

határátmenetek 

 

201.3.2. Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 

A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a 

tengerhajózási ügyletek szabályozása  

A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák  

Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) 

átruházhatósága 

A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli 

országok kikötőinek ismerete 

A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 
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A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási 

okmányok 

Dunai kikötők ismerete  

A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk 

lebonyolításában 

A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, 

légi társaságok 

Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények  

Légi díjszabások, fuvarozási okmányok  

A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés  

Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban  

Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése  

Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, 

valamint a tengerentúli forgalomban  

Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció)  

Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

A kombinált forgalom szervezése 

A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók 

és terminálok 

A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom 

lebonyolításánál  

A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa 

országaiba 

 

201.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

201.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

202. S

zállítmányozási ismeretek gyakorlat tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

202.1. A tantárgy tanításának célja 

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben 

tanultakat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét 

szállítmányozási feladatok üzemszerű bonyolításával. 

 

202.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Általános szállítmányozási ismeretek, ágazati szállítmányozási ismeretek 

 

202.3. Témakörök 

202.3.1. Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 
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Fuvardíjszámítás 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

 

202.3.2. Közúti szállítmányozási feladatok 

Gépkocsi megrendelése 

Fuvarokmányok kitöltése 

Fuvardíjszámítás 

Fuvardíj elszámolása 

 

202.3.3. Vízi szállítmányozási feladatok 

Hajózási okmányok kitöltése 

Hajózási okmányok funkciói, típusai 

Fuvardíjszámítás 

A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága 

A folyamhajózás okmányainak kitöltése 

 

202.3.4. Légi szállítmányozási feladatok 

Légi díjszabások kezelése 

Légi díjszámítás 

Fuvarozási okmányok kitöltése 

 

202.3.5. Kombinált szállítmányozási feladatok 

Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál 

 

202.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakspecifikus munkahely 

 

202.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10034-16 azonosító számú 

Logisztikai ügyintéző feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10034-16 azonosító számú Logisztikai ügyintéző feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

L
o
g
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zt
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a 
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g
is
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g
y
ak
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FELADATOK   

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok 

tervezésére, lebonyolítására, fejlesztésére vonatkozóan 
X X 

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló 

információs rendszert működtet, informatikai eszközöket 

kezel 

X X 

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét X X 

Napi, heti, havi jelentést készít X X 

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet X X 

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi X X 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal X  

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a 

logisztikai, termelési igények alapján 
X X 

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le X  

Beszállítókat minősít X  

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el  X 

"Leanproduction" rendszernek megfelelően végzi 

tevékenységeit 
 X 

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja 

és ellenőrzi 
X  

Logisztikai normatívákat mér és elemez X X 

"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet X  

Készletelemzést végez X X 

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat 

szervez 
X  

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó 

szabályozások előírásait 
X  

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra 

vonatkozó információkat 
X  

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat X  

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat X  

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel 

kapcsolatos ügyeket intéz 
 X 

Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz X  

Reklamációs ügyeket intéz X X 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályokat 
X  

SZAKMAI ISMERETEK   

Logisztikai alapfogalmak X  
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A makro és a vállalati logisztika elemei X  

A vállalati logisztikai rendszer felépítése X  

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk X  

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek X  

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői X  

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső 

vevők) 
X  

A logisztikai információs rendszer X X 

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai  X 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői  X 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség X  

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői X  

Az áruátvétel menete, bizonylatolása  X 

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei  X 

Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP 

és MRPII) 
 X 

A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer  X 

Elosztástervezés (DRP)  X 

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik X  

Készletezési modellek  X 

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság 

meghatározása 
 X 

A készletgazdálkodás főbb mutatói X X 

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, 

gyakorisága 
X  

A logisztikai kontrolling feladatai X  

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata X  

Az értékesítési csatornák jellemzői X  

A veszélyes áruk tulajdonságai X  

A veszélyes áruk osztályozása X  

A veszélyes áruk okmányai X  

A veszélyes áruk csomagolása X  

A veszélyes áruk jelölései X  

Élelmiszerek kezelésének szabályai X  

Veszélyes áruk kezelésének szabályai X  

Munka-,tűz- és környezetvédelmi szabályok X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai olvasott szöveg megértése X X 

Információforrások kezelése X X 

Szakmai nyelvű íráskészség X X 

Értékelési, elemzési készség X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás)  X 

Vállalkozói kompetencia  X 

Szervezőkészség  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kooperativitás (csapatszellem) X X 

Kreativitás X X 
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Irányítókészség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémamegoldás X X 

Digitális kompetencia X X 

Információgyűjtés X X 

Nyitott hozzáállás X X 

 

203. L

ogisztika tantárgy 217 óra/217 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

203.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika 

fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó 

feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek 

együttműködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a logisztikai területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző 

beruházási költségekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett 

kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

203.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

203.3. Témakörök 

203.3.1. A logisztikai rendszer 

A logisztikai rendszer 

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk 

A beszerzés és beszállító menedzsment 

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

A beszerzési folyamat 

A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

A kiszolgálási színvonal fogalma 

A logisztikai információs rendszer 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

Áruazonosító és nyomon követési rendszerek 

City logisztika 

Makro logisztika 

 

203.3.2. Vevő-szállító kapcsolatok 

A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

A szállító minősítés 

Ajánlatértékelés 

Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

Kis értékű beszerzések kezelése 
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Megrendelés feladása 

Az áruátvétel menete 

Rendelésteljesítés feltételei 

Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

Kiszolgálási színvonal mérése 

Aftersale kapcsolatok 

Reklamáció kezelése 

Visszáru-kezelés 

 

203.3.3. Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 

A veszélyes áruk tulajdonságai 

A veszélyes áruk kezelésének szabályai 

A veszélyes áruk osztályozása 

A veszélyes áruk jelölése 

A veszélyes áruk csomagolása 

A veszélyes áruk nyilvántartása 

Az élelmiszerek kezelésének szabályai 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

203.3.4. Logisztikai kontrolling 

A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma 

A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

A készletértékelés elvei 

Készletgazdálkodás főbb mutatói 

Logisztikai normatívák mérése és elemzése 

Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

Költséghatékonysági számítások 

Jelentések készítése 

 

203.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

203.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

204. L

ogisztikai tervezés gyakorlat tantárgy 171 óra/171 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

204.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz 

kapcsolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni 

termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a 
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minőségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési 

feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni. 

 

204.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

204.3. Témakörök 

204.3.1. Készletgazdálkodás gyakorlat 

A készletek szerepe a logisztikai rendszerben 

A készletek típusai 

A biztonsági készletek szerepe 

Készletmodellek 

Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk 

A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása 

ABC elemzés 

XYZ elemzés 

 

204.3.2. Termeléstervezés gyakorlat 

A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel 

Aggregált terv 

Anyagszükséglet tervezés, MRP 

A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben 

Ütemezés 

Termeléstervezés adatbázisai 

 

204.3.3. Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 

A lean alapelvei, a lean termelési rendszer 

Folyamatfejlesztés 

A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

TQM 

Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

 

204.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus munkahely 

 

204.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
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SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV  

A 11-12. ÉVFOLYAMON KÍNÁLT ALTERNATÍV TANANYAGGAL 

 

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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205. F

oglalkoztatás II. tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

205.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

205.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

205.3. Témakörök 

205.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

205.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

205.3.3. Álláskeresés 

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. 



 

2387 

 

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. 

 

205.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

205.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

205.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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206. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

206.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

206.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

206.3. Témakörök 

206.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

206.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

206.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

206.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

206.4. 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. 
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206.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10496-16 azonosító számú 

Közlekedés-szállítási alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10496-16 azonosító számú Közlekedés-szállítási alapokmegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     

Alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre 

és utazási igazolványokra vonatkozó szabályokat 
  X X 

Betartja az utasokra vonatkozó szabályokat a 

személyszállítás területén 
  X X 

Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését, 

kitöltését 
  X X 

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi feladatokat 
X    

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a különleges 

küldemények szállítási szabályainak betartását 
  X X 

Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében X    

Betartja az utazási kedvezményekre való 

jogosultságokat és az utazási igazolványok 

visszaváltásával kapcsolatos szabályokat 

  X X 

Utazással kapcsolatos információt ad   X X 

Ajánlatokat készít, reklámokat tervez X    

Alkalmazza a kommunikációs módszereket és a PR-

szabályokat 
X    

Alkalmazza a szakmai idegen nyelvet és a szakmai 

kifejezéseket 
X    

Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási 

feladatot 
X X X X 

Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai és 

nemzetközi jogi szabályozást 
 X X X 

Elemzéseket, ajánlatokat készít  X X X 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot X  X X 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket X X X X 

Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb 

fuvarozási eszközt, szükség szerint megtervezi az 

útvonalat 

 X   

Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli 

eseményeket 
X  X X 

Közreműködik a gazdaságossági elemzések, 

értékelések készítésében 
X    

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat   X X 

Betartja a rakodási tevékenységre vonatkozó 

szabályokat 
 X   

SZAKMAI ISMERETEK     
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Közlekedési alapismeretek X    

A közlekedés technikai elemei  X   

A közlekedés forgalmi folyamatai az 

árufuvarozásban és a személyszállításban 
  X X 

A fuvarozási szerződések X  X X 

A fuvarozási folyamat   X X 

A fuvarozás eszközei  X   

Közlekedési informatika és alkalmazott 

számítástechnika 
X    

Szakmai idegen nyelv alkalmazása X    

Általános és ágazati díjszámítási ismeretek   X X 

Közlekedés földrajzi alapismeretek X    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Információforrások kezelése X X X X 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban X X X X 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Külső megjelenés X X X X 

Felelősségtudat X X X X 

Szervezőkészség X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Udvariasság X X X X 

Kapcsolatteremtő készség X X X X 

Határozottság X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Információgyűjtés X X X X 

Figyelem-összpontosítás X X X X 

Nyitott hozzáállás X X X X 

 

207. K

özlekedési alapfogalmak tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

207.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a 

közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, 

jelentőségével,valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

207.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

207.3. Témakörök 

207.3.1. Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

Közúti közlekedés a középkorban 

Motorizáció a közúti közlekedésben 
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Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig 

Városi közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

Földrajzi felfedezések 

Gőzhajózás tengeren és belvízen 

Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

A magyar hajózás a XX. században 

A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

A vasúti közlekedés kezdetei 

A lóvasúttól a gőzösökig 

Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

Légi közlekedés Magyarországon 

A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

A hírközlés és távközlés fejlődése 

 

207.3.2. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Az ember szerepe a közlekedésben 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

A közlekedési munkamegosztás 

207.3.3. Közlekedési földrajz 

Közlekedés-földrajzi fogalmak 

A térképek fajtái, jelrendszere 

Időszámítási módok 

Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői  

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű 

főútvonalak, körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

Páneurópai közlekedési folyosók 

Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 

Hazai repülőtereink 

Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 

 

207.3.4. Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 

A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

Konténerek az egységrakomány-képzésben 



 

2397 

 

Konténerek csoportosítása 

Nagykonténerek rakodása 

A kombinált áruszállítás előnyei 

Konténeres áruszállítás 

Közút- vasút huckepack szállítás 

Közút-vízi huckepack szállítás 

Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

A kombinált áruszállítás termináljai 

 

207.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

207.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

208. K

özlekedés technikája tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

208.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse az 

egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat 

infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel. 

 

208.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés üzemvitel 

tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

208.3. Témakörök 

208.3.1. A vasúti közlekedés technikája 

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény részei, kialakítása, feladata 

A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői 

A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai 

A vasúti járművek káros mozgásai 

Vasúti kiszolgáló létesítmények 

Vasúti jelző és biztosítóberendezések 

 

208.3.2. A közúti, városi közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 
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A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

A tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Városok, települések infrastruktúrája 

Városok, települések csoportosítása, részei 

A települések úthálózata 

A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Autóbusz megállóhelyek 

Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 

 

208.3.3. A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei 

Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei 

Kikötők, dokkok, hajógyárak 

 

208.3.4. A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A repülőgépek osztályozása, szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőterek fajtái és létesítményei 

 

208.3.5. A csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

A csővezetékes szállítás csoportosítása 

A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányai 

A csővezetékes szállítás technikai berendezései 

 

208.3.6. Járművekre ható menetellenállások 

A járművek menetellenállásai. Általánosságokban a menetellenállásokról 

A járműre ható menetellenállások csoportosítása, értelmezése 

A gördülési ellenállás 

A légellenállás 

Az emelkedési ellenállás 

A gyorsítási ellenállás 

A különböző ellenállások legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű-(belső) ellenállás és teljesítménye 



 

2399 

 

Feladatok megoldása az ellenállások és teljesítmények kiszámítására 

 

208.3.7. Járművek menetdinamikája 

A járművek haladása ívmenetben 

Kicsúszási és kiborulási határsebesség 

Feladatok megoldása a kicsúszási és kiborulási határsebesség számítására 

A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak 

Fékezéssel kapcsolatos szakszámítások 

 

208.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

208.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

209. K

özlekedés üzemvitel tantárgy (BŐVÍTETT) 72 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy bővítésének célja, hogy az eddig tanultakat kiegészítse a 

légi fuvarozás és a csővezetékes szállítás témakörökkel, ami az 

előző kerettantervben nem szerepelt, és űrt hagyott. A tantárgy célja 

továbbá a tanulók átfogó felkészítése az érettségi vizsga feladataira. 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

209.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az egyes közlekedési 

ágazatok két alapvető szolgáltatásának, a személyszállításnak és árufuvarozásnak az 

alapjaival, valamint a kapcsolódó üzemviteli feladatokkal. Cél a személyszállítási és az 

árufuvarozási folyamat részeinek megismerése. A Díjszabáselmélet témakörben pedig 

alapozó ismeretekre tesznek szert, amelyek segíti az egyes közlekedési ágak sajátos 

díjszabási rendszerének elsajátítását. 

 

209.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a Közlekedési alapfogalmak és a Közlekedés technikája tantárgyak 

azon ismeretanyagához, amely az egyes közlekedési ágak sajátosságait mutatja be. 

Továbbá előkészítő jelleggel kapcsolódik a Közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgyhoz. 

 

209.3. Témakörök 

209.3.1. Díjszabáselmélet 

A díjszabás fogalma és feladata  

Díjszabások osztályozási szempontjai  

A díjtételek felépítése 

A díjszabásokkal szembeni követelmények  

A díjszabások elemei 

Legcsekélyebb fuvardíj 

Legcsekélyebb tömeg (távolság, idő) 
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A közlekedési díjképzés alapjai 

Díjszámítási egységek 

A költségtérítés elemei 

Költségmutató és önköltség 

A díjegység 

A díjtétel 

A fuvardíj 

 

209.3.2. A közúti, vasúti, vízi és légi személyszállítás 

Utazási feltételek 

A személyszállítási szerződés 

Személydíjszabások rendszere 

Kedvezmények rendszere 

Utazási feltételek 

Személydíjszabások 

Menetdíjak 

Kedvezmények rendszere 

Utastájékoztatás, utazással kapcsolatos információk 

 

209.3.3. A közúti, vasúti, vízi és légi árufuvarozás 

A feladatnak megfelelő gépkocsi kiválasztása 

Fuvarozási szerződés 

Veszélyes áruk közúti szállításának alapjai 

Az elfuvarozandó árunak megfelelő vasúti kocsi kiválasztása  

Vasúton fuvarozható áruk  

Veszélyes áruk vasúti szállításának alapjai  

A toló, vontató és az önjáró hajózás 

Belvízi hajózás nemzetközi szabályozási rendszere 

A légi árufuvarozás sajátosságai 

Légi teheráru fogalma 

Egységrakomány-képzési szempontok 

A légi fuvarlevél – AWB 

A csővezetékes szállítás alapjai 

 

209.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

209.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

210. K

özlekedés üzemvitel gyakorlat tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

210.1. A tantárgy tanításának célja 
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A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a 

gyakorlatban ismerjék meg az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak 

jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

210.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés üzemvitel, a közlekedési alapfogalmak és a 

közlekedés technikája tantárgyhoz, valamint az összefüggő szakmai gyakorlathoz. 

 

210.3. Témakörök 

210.3.1. A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 

A vasúttal szemben támasztott követelmények 

A vasúti személyszállítási folyamat 

A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

Az áruk csomagolása 

A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

A rakodás, a küldemény átvétele 

A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 

A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

A vasúti menetrend 

Személyszállítási távolság meghatározása 

Utazási kedvezmények 

Menetrendi felvilágosítás 

Utazási díjak megállapítása 

 

210.3.2. A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

A témakör részletes kifejtése 

A közúti áruszállítás üzemvitele 

Árufuvarozási folyamatok 

Járattípusok 

A közúti személyszállítás üzemvitele 

A városi közlekedés üzemvitele 

Városi tömegközlekedési rendszerek 

Utazási igazolványok 

Személyszállítási távolság meghatározása 

Utazási kedvezmények 

Menetrendi felvilágosítás 

Utazási díjak megállapítása 

 

210.3.3. A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

Folyam-tengerihajózás 

A tengerhajózás üzemvitele 

Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás 

A balatoni hajózás díjszabása, díjszámítás 

         4.1.3.4 A légi és csővezetékes szállítás üzemvitel alapjai 

 

210.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem 

 

210.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

A 

10036-16 azonosító számú 

A raktáros feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10036-16 azonosító számú A raktáros feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK X X 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a megrendelés és a 

szállítólevél szerint 
X X 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz csatolt 

dokumentumok meglétét, szabályszerűségét  
X X 

Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé X X 

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez X X 

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés 

elvégzéséig 
X X 

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki állapotát X X 

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit X X 

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét X X 

Vezeti a készlet-nyilvántartási dokumentumokat X X 

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást X X 

Elkészíti a beérkezett megrendelések árukiszedési 

jegyzékeit 
X X 

Komissiózási tevékenységet végez X X 

Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat X X 

Előkészíti a kiszállítandó árukat X X 

Anyagmozgató berendezéseket működtet X X 

Részt vesz a leltározási, leértékelési, selejtezési 

folyamatokban 
X X 

Betartja, betartatja a készletkezelési irányelveket X X 

Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést, selejtezést X X 

Betartja, betartatja a balesetvédelmi szabályokat X X 

Betartja, betartatja a veszélyes áruk raktározási szabályait X X 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait X X 

Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések műszaki 

állapotát, hitelességének lejárati idejét 
X X 

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és 

berendezések meglétét, épségét 
X X 

Javaslatot készít a kötelező karbantartások, hitelesítések 

elvégzésére 
X X 

Elkülönített (szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári 

hulladékoknál 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban X X 

A raktározás folyamatai X X 

Az áruátvétel eljárási szabályai X X 
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A raktározás során használt mérőeszközök X X 

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik X X 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik X X 

A komissiózás folyamata és eszközrendszere X X 

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

és kezelésük 
X X 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei X X 

A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi 

követelményei 
X X 

A raktár tűzvédelmi követelményei X X 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
X X 

A veszélyes áruk kezelésének, tárolásának szabályai X X 

Élelmiszerek kezelésének, tárolásának szabályai X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X 

Jelképek értelmezése X X 

Mennyiségérzék X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás X X 

Szervezőkészség X X 

Pontosság X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 

Határozottság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Áttekintőképesség X X 

Kontroll X X 

Gyakorlatias feladatelemzés X X 

 

211. R

aktározási folyamatok tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

211.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározási folyamatok tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és 

árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések 

teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a különleges követelményeket, amelyek 

a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével raktározásával kapcsolatosak. Mindkét 

árufajta az egészségvédelmi követelmények szempontjából igényel különleges 

bánásmódot. 

 

211.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

211.3. Témakörök 

211.3.1. A folyamat modul rendszere 

A raktározás szükségessége, feladatai 

A raktárak fajtái, jellemzőik 

A raktározási modell 

A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai 

Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai 

Árutárolási módok és jellemzőik 

A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői 

Magastárolási rendszerek jellemzői 

Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata 

A komissiózás fajtái, részfolyamatai 

Bizonylat nélküli komissiózási módszerek 

Az expediálás feladatai 

A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái 

 

211.3.2. A raktározás eszközrendszere 

Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei 

A raktáron belüli árumozgatás eszközei 

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik 

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 

Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei 

Rakományrögzítő és csomagológépek 

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 

 

211.3.3. A raktárirányítási rendszer 

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei 

Az információ-átvitel megoldásai 

Raktári állapotjelző információk 

Árumozgást jelző információk 

Az információ továbbítás eszközei 

Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek 

Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

A raktár külső kapcsolatainak információi 

Az EDI informatikai rendszer 

A raktárirányítás feladatai 

A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere 

Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás 

Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere 

A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei 

A folyamatirányítás információs rendszere 

 

211.3.4. Raktári bizonylatolás 

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei 

Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei 

Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma 
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Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei 

Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei 

Áruáttárolási bizonylat 

Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

Készlet nyilvántartási bizonylatok 

Készletmozgások bizonylatai 

Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

A leltározás menete és bizonylatai 

A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai 

A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

 

211.3.5. Veszélyes áruk raktározása 

A veszélyes áruk fogalma 

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai 

Veszélyes áruk VCI osztályozása 

Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai 

A veszély jellegére utaló „H” mondatok 

Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok 

A biztonsági adatlap tartalma és szerepe 

Az előzetes ellenőrzés 

Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése 

Részletes ellenőrzés és azonosítás 

Raktárhely kijelölése és betárolás 

Az együttraktározási tilalom 

Komissiózási előírások 

Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás 

 

211.3.6. Élelmiszerek raktározása 

Az élelmiszer biztonság fogalma 

Az élelmiszer biztonság összetevői: 

- mikrobiológiai szempontból 

- kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

- fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

Élelmiszer biztonság a raktározásban 

Higiéniai követelmények 

Klimatikus követelmények 

Károsodások elleni védelem módszerei 

A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata  

Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

 

211.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

211.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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212. R

aktározás gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

212.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten 

sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához 

szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó 

bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok 

feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

212.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

212.3. Témakörök 

212.3.1. Raktározási folyamatok és eszközeik 

Raktári anyagmozgató gépek fajtái 

Mérőeszközök fajtái 

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása 

A raktározás balesetvédelmi előírásai 

A raktározás tűzvédelmi előírásai 

A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladékkezelés 

A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai 

Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai 

 

212.3.2. Raktárirányítási gyakorlat 

Raktárirányítási programok funkciói 

A raktárirányítás információs rendszere 

Az információátvitel eszközei és használatuk 

A komplex számítógépes raktározás feladatai 

 

212.3.3. Komissiózás a gyakorlatban 

Megrendelések feldolgozása 

Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

Árukigyűjtési program összeállítása 

Áruelőkészítés 

A komissiózás bizonylatai és kezelésük 

Bizonylat nélküli komissiózás 

 

212.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

212.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11786-16 azonosító számú 

Raktárvezető feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11786-16 azonosító számú Raktárvezető feladataimegnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Közreműködik a raktár-technológia kialakításában X X 

Napi programtervet készít, kapacitásszámítást végez X  

Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal X  

Betartja és betartatja a vagyon és biztonsági előírásokat X  

Gondoskodik a raktári dolgozók munkavédelmi, tűz- és 

balesetvédelmi oktatásáról 
X X 

Kapcsolatot tart a beszerzési, termeléstervezési és 

értékesítési szervezetekkel 
X X 

Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, 

szükség szerinti fejlesztését 
X X 

Kidolgozza a raktár KPI mutatóit és működteti azok 

rendszeres értékelését 
X  

Működteti a raktár irányítási, információs rendszerét X X 

Alkalmazza a lean menedzsment eszközrendszerét a 

raktározási folyamatban 
X X 

Működteti a minőségbiztosítási rendszer raktározásra 

vonatkozó követelményét 
X X 

Megszervezi és működteti a raktári tároló eszközök 

ellenőrzését, karbantartását 
X X 

Gondoskodik a raktári mérőeszközök, mérőberendezések 

műszaki állapotának, hitelességük lejárati idejének 

ellenőrzéséről és a hitelesítés elvégzéséről 

X X 

Betartatja a speciális áruk (élelmiszer, veszélyes áru) 

raktározásának, kezelésének szabályait 
X  

Megszervezi és ellenőrzi a raktári leltározás, leértékelés és 

selejtezés teendőit 
X  

Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi 

szabályainak betartását 
X X 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratainak 

meglétét. 
X X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A raktározás szerepe az ellátási láncban X  

A raktár-technológia összetevői X  

Automatikus áruazonosítás és árukövetés X  

Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői X  

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik X  

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik X  

A komissiózás folyamata és eszközrendszere X  
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A raktározás során használt mérőeszközök  X 

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, 

kezelésük 
 X 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei  X 

A lean menedzsment eszközrendszere X  

Minőségbiztosítási szabványok X  

A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi 

követelményei 
 X 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának 

szabályai 
 X 

Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai  X 

A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának 

szabályai 
 X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Értékelési, elemzési készség X X 

Információforrások kezelése X X 

Szakmai nyelvű szövegértelmezés X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Precizitás X X 

Szervezőkészség X X 

Döntésképesség X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség X X 

Irányítási készség X X 

Határozottság X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Áttekintőképesség X X 

Probléma feltárás, -megoldás X X 

Rendszerekben való gondolkodás X X 

 

 

213. A 

raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

213.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben 

alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer 

érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az 

áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti 

szerepet foglal el. Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető 

tényezőket, amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e 

működési paraméterek összehasonlítást tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző 

időszak mutatóival, valamint a versenytársak adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a 

következő időszak fejlesztési terveihez. 
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213.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

213.3. Témakörök 

213.3.1. Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 

Az ellátási lánc fogalma, jellemzői 

Készletezés, raktározás szükségessége 

Raktártípusok az ellátási láncban 

A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik 

 

213.3.2. A raktározás technológiája és összetevői 

A raktártechnológia fogalma, összetevői 

MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei 

A veszélyes áruk tárolásának követelményei 

MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei 

A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer 

Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

A szervezeti és működési szabályzat 

Munkaköri leírások tartalma 

Napi programkészítés és ellenőrzés 

A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei 

A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei 

Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények 

A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata 

Tárolóeszközök vizsgálata és javítása 

Emelőgép biztonsági szabályzat 

Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 

 

213.3.3. Üzemtani mutatók 

A raktár statikus kapacitása 

A statikus kapacitás összetevői 

Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 

Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik 

A statikus kapacitás kihasználása 

A raktár dinamikus kapacitása 

A dinamikus kapacitás összetevői 

Gépi kapacitások tervezése 

Humán erőforrás szükséglet tervezése 

Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei 

A dinamikus kapacitás kihasználása 

 

213.3.4. Minőségi mutatók 

A vevőkiszolgálás mutatói 

Az OEE mutató 

Készletezési hatékonyság mutatói 
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213.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

213.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

214. R

aktárvezetés gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

214.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz 

kapcsolódva a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A 

gyakorlati oktatáson belül kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek 

oktatása. 

 

214.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

214.3. Témakörök 

214.3.1. Raktározási folyamatok gyakorlata 

Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok 

Tárolási módok és eszközrendszerük 

Komissiózási módszerek 

Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés 

Járműrakodás 

 

214.3.2. A raktárirányítás gyakorlata 

Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

A raktárirányító szoftverek funkciói 

Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

Az információ átvitel módszerei, eszközei 

Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

 

214.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus vállalkozás 

 

214.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10070-12 azonosító számú 

Munkahelyi kommunikáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

2415 

 

A 10070-12 azonosító számú Munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Betartja a viselkedéskultúra követelményeit X X 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokoll-előírásait  X 

Betartja az irodai munka etikai szabályait X X 

Partnerkapcsolatokat ápol  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  

A nem-verbális kommunikáció 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 

Üzleti nyelvi kultúra X  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, 

nyelvhasználati szabályok 
X  

Aközéleti megnyilvánulás fajtái X X 

A viselkedéskultúra alapszabályai  X 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai  X 

Az irodai munka etikai szabályai  X 

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 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése X X 

A helyes beszéd technikája X  
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Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) X  

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Pontosság X X 

Önfegyelem  X 

Szervezőkészség  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kommunikációs rugalmasság X X 

Nyelvhelyesség X  

Konfliktusmegoldó készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Nyitott hozzáállás  X 

Helyzetfelismerés  X 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása  X 

 

215. K

ommunikáció alapjai tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

215.1. A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának 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. 

 

215.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

215.3. Témakörök 

215.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

A nonverbális kommunikáció 

A konfliktusok és kezelési módjaik 

A kommunikáció folyamata és fajtái 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

215.3.2. Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, 

konfliktuskezelés 

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 
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Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) 

Szabályelemzés, szabálykövető magatartás  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

 

215.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

215.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

216. Ü

zleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

216.1. 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. 

 

216.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

216.3. Témakörök 

216.3.1. Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 

Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái 

Üzleti nyelvi kultúra 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai 

A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása 

Tárgyalástechnika 

A kommunikációs zavarok fajtái 

Tömegkommunikáció jellegzetességei 

 

216.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

Az üzleti etikett szabályai 

Viselkedéskultúra alapszabályai 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei 

Telefonos kapcsolattartás 

 

216.3.3. A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 

A viselkedéskultúra alapszabályai 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

Az irodai munka etikai szabályai 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

A munkahelyi viselkedés alapnormái 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik 
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Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai 

A személyiségfejlesztés lehetőségei 

Álláskeresési technikák 

 

216.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás 

 

216.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10651-12 azonosító számú 

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10651-12 azonosító számú Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Vezetői feladatokat lát el szakjogi ismeretek 

alkalmazásával 
X X 

Szervezeti, intézményi stratégiáját készít, fejlesztési 

irányokat határoz meg 
X X 

Szervezeti dokumentumokat és belső szabályzatokat 

készít 
X X 

Alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi, 

számviteli, adó, TB, munkajogi szabályokat, részt 

vesz a kapcsolódó nyilvántartások, elszámolások 

készítésében 

X X 

Gazdálkodási feladatokat lát el X X 

Forrásszerzési technikákat alkalmaz  X 

Munkáltatói feladatokat lát el X X 

Kialakítja a minőség- és a teljesítménymérés mutatóit 

az intézményben 
X X 

Biztosítja szervezési-vezetési feladatokhoz 

kapcsolódó adminisztrációs teendőket 
X X 

Modern marketing és public relations eszközöket 

alkalmaz 
 X 

SZAKMAI ISMERETEK   

A vezetés folyamata és különböző funkciói X X 

Jogi alapfogalmak, a jogszabályok hierarchiája X  

Kulturális jogszabályok  X 

Az államháztartás működésének főbb elvei, a 

költségvetési intézmények finanszírozása 
X  

Vállalkozás főbb jogszabályi háttere X  

A nonprofit szervezetek státuszszabályai, a 

közhasznú jogállás kérdésköre 
X  

A szervezetkialakítás elvi és módszertani kérdései, 

belső szabályzatok 
X X 

A szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó 

adminisztrációs teendők 
X X 

Gazdálkodási alapismeretek, a gazdálkodás 

dokumentálása 
X  

A stratégiai gondolkodás, a tervezés alapjai X X 

Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás X  

A pénzügyi forrásteremtés fontosabb területei és 

eszközei (önkormányzati, költségvetési támogatások, 
X  
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hazai és nemzetközi pályázatok nyomon követése, 

támogatásigénylés, pályázatírás) 

A szektorok közötti együttműködés lehetőségei X  

A humánerőforrás-menedzsment alapjai, munkajogi 

alapok 
X  

Közérdekű önkéntes munka  X 

Teljesítménymérés és -értékelés, minőségbiztosítás X X 

A modern marketing általános és szolgáltatás-

specifikus értelmezése 
 X 

A kulturális intézmények és szervezetek 

környezetének és külső kapcsolatrendszerének 

ismerete 

X  

A kulturális marketing stratégiai döntései és a 

marketing eszközei (marketing-mix) 
X X 

A public relations tevékenység tartalma, a belső és 

külső PR eszközei (írott és elektronikus tájékoztatók 

szerkesztése, PR események, rendezvények 

szervezése, szervezeti kapcsolatok ápolása stb.) 

X X 

Informatikai ismeretek X  

Ügyviteltechnikai, irodatechnikai eszközök és 

eljárások 
X  

Kommunikációs ismeretek X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai kommunikáció X X 

Jogszabály-alkalmazás készsége X  

Olvasott szakmai szöveg megértése X X 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés X X 

Tárgyalási készség X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Elhivatottság, elkötelezettség X X 

Döntésképesség X  

Felelősségtudat X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Irányítási készség X X 

Meggyőzőkészség X X 

Konfliktuskerülő és -megoldó készség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémaelemzés, -feltárás X X 

Tervezési képesség X X 

Értékelés X X 
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217. V

ezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek tantárgy 62 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

217.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba kerülő 

tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg 

kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat 

viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi 

alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, 

másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, 

valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. 

A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági 

alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci 

folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a 

pénzforgalom fajtáival valamint a vállalkozási alapismeretekkel. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az 

ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

marketing szerepét. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció 

fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció 

közvetlen, közvetett eszközeivel. 

 

217.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül 

 

217.3. Témakörök 

217.3.1. Vezetési ismertek 

A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója 

A munkaszervezés technikája 

Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

Motivációs irányzatok 

Beosztottak teljesítményének értékelése 

A vezetővel szemben támasztott követelmények 

Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek 

Vezetői típusok 

Vezetői motiváltság 

Vezetői értékek 

Vezetés és szervezés összefüggései 

A gazdasági rendszerek szervezete 

A szervezési folyamat 

A szervezés módszerei 

 

217.3.2. Jogi ismeretek 
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A jogszabályok hierarchiája 

Magyarország Alaptörvénye 

A polgári jog (PTK) 

A Ptk. szerkezete 

A jogi személy fogalma 

Gazdasági társaságok 

A polgári jogviszony fogalma, fajai 

Tulajdonjogviszony 

Kötelemi jog 

Kártérítési felelősség 

Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

A szerződések létrejötte 

Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

Semmisség és megtámadhatóság 

A szerződésszegés általános szabályai 

Termékszavatosság, jótállás 

Az adásvételi szerződés 

A vállalkozási szerződés 

A fuvarozási szerződés 

A megbízási szerződés 

A szállítmányozási szerződés 

A bérbeadási szerződés 

A biztosítási szerződés 

 

217.3.3. Gazdasági ismeretek 

A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása 

A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk 

Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban 

A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője 

A globalizáció fogalma 

A piac 

A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása 

A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése 

A piaci formák és jellemzőik 

A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában 

A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben 

A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és a 

versenyszabályozás 

A vállalkozás 

A vállalkozások fogalma és céljai 

A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei 

Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján 

Vállalkozási formák jellemzése 

Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás 

A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai 

Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek 

Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog, sajáterő) 
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Vállalkozások adófizetési kötelezettségei 

 

217.3.4. Marketing ismeretek 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei 

A marketing fejlődési szakaszai 

A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban 

Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 

A fogyasztói magatartás modellje 

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

Vásárlói magatartás megfigyelése 

Vásárlói típusok jellemzői 

Vásárlói típusok megfigyelése 

Szervezeti vásárlói magatartás 

Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

Piacszegmentálás lényege, ismérvei 

Célpiac-választás 

Pozicionálás 

Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja 

A marketing és piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

Kutatási terv, kutatási jelentés 

Kérdéstípusok 

Kérdőívszerkesztés 

Primer piackutatási módszerek 

Szekunder piackutatási módszerek 

Termékpolitika és termékfejlesztés 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege 

Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

Marketing kommunikáció 

Kommunikációs politika fogalma, jelentősége 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A kommunikációs folyamat 

Marketingkommunikáció eszközrendszere 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

Direkt marketing 

PR fogalma, jellemzői, területei 

Belső PR 

Külső PR 

Szponzorálás 

Image lényege, fajtái 

Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 



 

2425 

 

Arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés (vállalat, honlap) 

Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

217.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

217.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

218. M

arketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

218.1. A tantárgy tanításának célja 

A marketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy célja, hogy tanulók a marketing 

alapjainak elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati 

alkalmazására, ismereteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a 

piackutatás, a kérdőívkészítés és a marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve 

szimulációs környezetben történő gyakorlásával. Célja továbbá, a témakörben tanult 

elméleti módszerek gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési 

tevékenységek gyakorlása, amelyek a vezető feladatait képezik. 

 

218.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

218.3. Témakörök 

218.3.1. Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 

Piackutatási terv készítése 

Kérdőívkészítés 

Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 

Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

Adatfeldolgozás 

Prezentáció 

Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése 

 

218.3.2. Reklám és PR gyakorlat 

Reklámeszközök és reklámtípusok 

PR-eszközök 

Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése 

A témakör részletes kifejtése 

 

218.3.3. Vezetési feladatok gyakorlat 
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Stratégiai és operatív tervezés 

Működési szabályzat készítése 

Munkaköri leírás készítése 

Teljesítménymérés és értékelés 

Motivációs formák kidolgozása 

Konfliktuskezelés 

Csoportalakítás 

Brainstorming, mint csoportos alkotótechnika 

A témakör részletes kifejtése 

 

218.3.4. Szervezési feladatok gyakorlat 

Szervezetkialakítás 

Projekttervezés 

Hálótervezés 

Gantt diagram 

Kaizen tevékenység szervezése 

 

218.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

218.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10501-16 azonosító számú 

Szállítmányozási ügyintézői feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10501-16 azonosító számú Szállítmányozási ügyintézői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK    

Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb 

fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az 

útvonalat 

X X X 

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, 

szervezetekkel 
 X X 

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét X X X 

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek 

megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal 
X X X 

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal 

való ellátásáról 
X X X 

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok 

kivizsgálásában, intézi a kárügyeket 
X X X 

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat X X X 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályokat  
X X X 

SZAKMAI ISMERETEK    

Közlekedésföldrajz-, térképismeret, hálózatok, 

útvonaltervezés 
X X X 

A külkereskedelem és gazdasági vonatkozásai X X X 

A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái X X X 

Okmányok a külkereskedelemben X X X 

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi 

elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai 
X X X 

A fuvarozás technikája és technológiája   X X 

Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe X   

Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek, 

minőségköltségek 
X X X 

Áruismeret, veszélyesáru-szállítás, árukezelés X X X 

Csomagolás, egységrakomány-képzés X X X 

Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, 

rakományrögzítés 
X X X 

Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi 

menedzselési feladatai 
X X X 

A nemzetközi szállítmányozás, a szállítmányozási 

szerződés 
X   

Vasúti-, közúti-, folyami-, tengeri-, légi- és kombinált 

forgalom 
 X X 

Biztosítás, kártérítés a közlekedésben X X X 
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A szállítmánybiztosítási szerződések X X X 

Vámismeretek, vámokmányok X X X 

A vámtarifa X X X 

Közlekedési ágazatonkénti díjszabások X X X 

Munka, tűz és környezetvédelmi szabályok X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Szakmai olvasott szöveg megértése  X X X 

Információforrások kezelése X X X 

Szakmai kifejezések használata szóban és írásban X X X 

Értékelési elemzési készség  X X X 

Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és írásban X X X 

Idegen nyelvű szakmai kifejezések használata szóban és 

írásban 
X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Külső megjelenés X X X 

Felelősségtudat X X X 

Szervezőkészség  X X X 

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) X X X 

Vállalkozói kompetencia  X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Udvariasság  X X X 

Kooperativitás (csapatszellem)  X X X 

Kapcsolatteremtő készség X X X 

Irányítókészség X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Problémamegoldás  X X X 

Információgyűjtés X X X 

Nyitott hozzáállás X X X 

 

 

219. Á

ltalános szállítmányozási ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

219.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy 

a Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati 

képzést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a 

külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével 

kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet 

megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet 

meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző 

közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és 

fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait, a vámismeretek 

birtokában pedig a vám megbízások önálló lebonyolítására. 
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219.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy közlekedési földrajz témaköre. 

 

219.3. Témakörök 

219.3.1. Szállítmányozási alapismeretek 

Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 

A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

A szállítmányozási szerződés megkötése 

Okmányok a szállítmányozásban 

A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

Szállítmányozási szakmai szervezetek 

A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és szolgáltatókkal 

Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 

 

219.3.2. Külkereskedelmi-és vámismeretek 

A nemzetközi munkamegosztás és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok formái 

A külkereskedelem résztvevői 

A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai 

Egyszerű külkereskedelmi ügyletek, különleges külkereskedelmi ügyletek 

A külkereskedelmi ügylet előkészítése, lebonyolítása, okmányai, ajánlati tevékenység, 

kalkuláció és árképzés, szerződés megkötése és tartalma 

Nemzetközi pénzügyi intézmények 

Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok 

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi 

szokványa 

A tőzsdék és a hitelek szerepe a külgazdaságban 

Vámjogi fogalmak, vámtörvény, vámigazgatás 

Nemzetközi vámegyezménye 

Vámtarifa 

Vámeljárások, vámkezelés, vámkiszabás 

Vámkezességek, vámgaranciák 

Vámokmányok 

 

219.3.3. Szállítmányozási földrajz 

Magyarország gazdasági körzetei, régiói, jelentősebb települései 

Magyarország logisztikai rendszere 

Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

TEN, TERN, TINA hálózatok 

Az európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

Interkontinentális forgalom 

 

219.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

219.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

220. Á

gazati szállítmányozási ismeretek tantárgy 217 óra/217 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

220.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az 

általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az 

egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait. 

 

220.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Általános szállítmányozási ismeretek 

 

220.3. Témakörök 

220.3.1. Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 

A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

A vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok  

Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, 

rakminta 

A nemzetközi vasúti egyezmények 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

Reexpedíció, tranzitforgalom 

A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi 

típusok, azok fontosabb műszaki adatai 

Közúti fuvarozási engedélyek 

Nemzetközi közúti egyezmények 

Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál 

jelentkező szállítmányozói feladatok 

Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti 

határátmenetek 

 

220.3.2. Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 

A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a 

tengerhajózási ügyletek szabályozása  

A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák  

Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) 

átruházhatósága 

A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli 

országok kikötőinek ismerete 

A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 
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A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási 

okmányok 

Dunai kikötők ismerete  

A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk 

lebonyolításában 

A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, 

légi társaságok 

Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények  

Légi díjszabások, fuvarozási okmányok  

A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés  

Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban  

Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése  

Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, 

valamint a tengerentúli forgalomban  

Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció)  

Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

A kombinált forgalom szervezése 

A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók 

és terminálok 

A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom 

lebonyolításánál  

A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa 

országaiba 

 

220.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás 

 

220.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

221. S

zállítmányozási ismeretek gyakorlat tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

221.1. A tantárgy tanításának célja 

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben 

tanultakat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét 

szállítmányozási feladatok üzemszerű bonyolításával. 

 

221.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Általános szállítmányozási ismeretek, ágazati szállítmányozási ismeretek 

 

221.3. Témakörök 

221.3.1. Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 

Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 
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Fuvardíjszámítás 

Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

 

221.3.2. Közúti szállítmányozási feladatok 

Gépkocsi megrendelése 

Fuvarokmányok kitöltése 

Fuvardíjszámítás 

Fuvardíj elszámolása 

 

221.3.3. Vízi szállítmányozási feladatok 

Hajózási okmányok kitöltése 

Hajózási okmányok funkciói, típusai 

Fuvardíjszámítás 

A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága 

A folyamhajózás okmányainak kitöltése 

 

221.3.4. Légi szállítmányozási feladatok 

Légi díjszabások kezelése 

Légi díjszámítás 

Fuvarozási okmányok kitöltése 

 

221.3.5. Kombinált szállítmányozási feladatok 

Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál 

 

221.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakspecifikus munkahely 

 

221.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10034-16 azonosító számú 

Logisztikai ügyintéző feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10034-16 azonosító számú Logisztikai ügyintéző feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai folyamatok 

tervezésére, lebonyolítására, fejlesztésére vonatkozóan 
X X 

Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló 

információs rendszert működtet, informatikai eszközöket 

kezel 

X X 

Támogatja logisztikai felettese tevékenységét X X 

Napi, heti, havi jelentést készít X X 

Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert működtet X X 

Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi X X 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal X  

Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók felé a 

logisztikai, termelési igények alapján 
X X 

Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le X  

Beszállítókat minősít X  

Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el  X 

"Leanproduction" rendszernek megfelelően végzi 

tevékenységeit 
 X 

A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait használja 

és ellenőrzi 
X  

Logisztikai normatívákat mér és elemez X X 

"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet X  

Készletelemzést végez X X 

Vállalaton belüli "reverz" logisztikai folyamatokat 

szervez 
X  

Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó 

szabályozások előírásait 
X  

Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes árukra 

vonatkozó információkat 
X  

Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat X  

Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat X  

Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területtel 

kapcsolatos ügyeket intéz 
 X 

Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos ügyeket intéz X  

Reklamációs ügyeket intéz X X 

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és 

környezetvédelmi szabályokat 
X  

SZAKMAI ISMERETEK   

Logisztikai alapfogalmak X  
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A makro és a vállalati logisztika elemei X  

A vállalati logisztikai rendszer felépítése X  

Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk X  

Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési rendszerek X  

Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok jellemzői X  

A kiszolgálási színvonal mérésének módjai (külső-belső 

vevők) 
X  

A logisztikai információs rendszer X X 

A minőség (áru, szolgáltatás), a minőségtanúsítás módjai  X 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői  X 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség X  

A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői X  

Az áruátvétel menete, bizonylatolása  X 

A termeléstervezés és termelésirányítás elvei  X 

Az anyagszükséglet számítás és erőforrástervezés (MRP 

és MRPII) 
 X 

A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer  X 

Elosztástervezés (DRP)  X 

Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik X  

Készletezési modellek  X 

A gazdaságos, ill. minimum rendelési tételnagyság 

meghatározása 
 X 

A készletgazdálkodás főbb mutatói X X 

A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének módjai, 

gyakorisága 
X  

A logisztikai kontrolling feladatai X  

A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata X  

Az értékesítési csatornák jellemzői X  

A veszélyes áruk tulajdonságai X  

A veszélyes áruk osztályozása X  

A veszélyes áruk okmányai X  

A veszélyes áruk csomagolása X  

A veszélyes áruk jelölései X  

Élelmiszerek kezelésének szabályai X  

Veszélyes áruk kezelésének szabályai X  

Munka-,tűz- és környezetvédelmi szabályok X  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai olvasott szöveg megértése X X 

Információforrások kezelése X X 

Szakmai nyelvű íráskészség X X 

Értékelési, elemzési készség X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás)  X 

Vállalkozói kompetencia  X 

Szervezőkészség  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kooperativitás (csapatszellem) X X 

Kreativitás X X 
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Irányítókészség X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémamegoldás X X 

Digitális kompetencia X X 

Információgyűjtés X X 

Nyitott hozzáállás X X 

 

222. L

ogisztika tantárgy 217 óra/217 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

222.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika 

fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó 

feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek 

együttműködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek 

a logisztikai területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző 

beruházási költségekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett 

kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

222.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

222.3. Témakörök 

222.3.1. A logisztikai rendszer 

A logisztikai rendszer 

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk 

A beszerzés és beszállító menedzsment 

A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

A beszerzési folyamat 

A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

A kiszolgálási színvonal fogalma 

A logisztikai információs rendszer 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

Áruazonosító és nyomon követési rendszerek 

City logisztika 

Makro logisztika 

 

222.3.2. Vevő-szállító kapcsolatok 

A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

A szállító minősítés 

Ajánlatértékelés 

Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

Kis értékű beszerzések kezelése 
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Megrendelés feladása 

Az áruátvétel menete 

Rendelésteljesítés feltételei 

Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

Kiszolgálási színvonal mérése 

Aftersale kapcsolatok 

Reklamáció kezelése 

Visszáru-kezelés 

 

222.3.3. Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 

A veszélyes áruk tulajdonságai 

A veszélyes áruk kezelésének szabályai 

A veszélyes áruk osztályozása 

A veszélyes áruk jelölése 

A veszélyes áruk csomagolása 

A veszélyes áruk nyilvántartása 

Az élelmiszerek kezelésének szabályai 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

222.3.4. Logisztikai kontrolling 

A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma 

A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

A készletértékelés elvei 

Készletgazdálkodás főbb mutatói 

Logisztikai normatívák mérése és elemzése 

Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

Költséghatékonysági számítások 

Jelentések készítése 

 

222.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

222.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

223. L

ogisztikai tervezés gyakorlat tantárgy 171 óra/171 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

223.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz 

kapcsolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni 

termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a 
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minőségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési 

feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni. 

 

223.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

223.3. Témakörök 

223.3.1. Készletgazdálkodás gyakorlat 

A készletek szerepe a logisztikai rendszerben 

A készletek típusai 

A biztonsági készletek szerepe 

Készletmodellek 

Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk 

A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása 

ABC elemzés 

XYZ elemzés 

 

223.3.2. Termeléstervezés gyakorlat 

A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel 

Aggregált terv 

Anyagszükséglet tervezés, MRP 

A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben 

Ütemezés 

Termeléstervezés adatbázisai 

 

223.3.3. Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 

A lean alapelvei, a lean termelési rendszer 

Folyamatfejlesztés 

A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 

Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

TQM 

Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

 

223.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szakmaspecifikus munkahely 

 

223.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel.” 
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A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST  

TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

Logisztika a mindennapokban - 72 óra 

Raktározási számítások – 36 óra 

Gépírás – 72 óra 

Szakmai szoftverek használata 31 óra 

Közlekedési számítások – 31 óra 

Gazdasági földrajz - 72 óra 

Szakmai idegen nyelv – 134 óra 

  



 

2441 

 

6. Logisztika a mindennapokban tantárgy 72 óra/0 óra 

 *9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A logisztika a mindennapokban tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a logisztikai alapfogalmakat és az alapvető logisztikai folyamatokat. Cél, 

hogy a tanulók el tudják helyezni az eddig tanult szakmai tantárgyakat a globális logisztikai 

rendszerekben. A tanév második felében részletesebb képet kapnak a tanulók a 

legfontosabb mikrólogisztikai folyamatokról, mint a beszerzési, termelési és disztribúciós 

logisztika, illetve megismerkednek az azokhoz kapcsolódó feladatokkal is. Ismerjék meg a 

veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek együttműködni a hatósággal, 

szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek a logisztikai területen 

jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával és a logisztikai folyamatok által 

eredményezett kiszolgálási színvonal mérésével. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak 

tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. A logisztika alapjai.  36 óra/0 óra 

A logisztikai rendszer 

A logisztika fogalma, története 

Az ellátási lánc fogalma és a logisztikával való kapcsolata 

Makro és meta logisztika 

Mikro logisztika 

A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

A logisztikai rendszer fő funkciói (ellátási, termelési, beszerzési és inverz logisztika) 

A kiszolgálási színvonal fogalma, mutatói és mérése 

A trade off és a teljes költség koncepció. 

City logisztika 

 

6.3.2. Ellátási logisztika 12 óra/0 óra 

Az ellátási logisztika fogalma 

A beszerzések típusai 

A beszerzési folyamat 

A beszerzési folyamat lépései 

A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

A beszerzés és beszállító menedzsment 

A szállítóértékelés  

 

6.3.3. Termelési logisztika 14 óra/  0 óra 

A termelési és szolgáltatási folyamatok 

A termelés irányítási rendszer fogalma 

Az aggregált termelés 

A termelési vezérprogram 

MRPI, MRPII rendszerek 

  

6.3.4. Elosztási logisztika 10 óra/ 0 óra 
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Az elosztási logisztika fogalma. 

A disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

A közvetett (lépcsős), közvetlen (direkt) és rugalmas rendszer 

A vállalat értékesítési csatornái 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

 

 

 

 

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. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x x   

4. szemléltetés   x x   

5. házi feladat x x     

6. egyéb x x x   

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 

 

7. Raktározási számítások tantárgy 36 óra/0  óra 
 *9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározási számítások tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók mélyebben 

megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése 

üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek összehasonlítást 

tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a versenytársak 

adataival.  

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt 

közismereti és szakmai tartalomra épül. 

 

7.2. Témakörök 

7.2.1. A raktár létesítésével kapcsolatos feladatok tanulmányozása       16 óra/0 óra 

 

A raktár tervezésével kapcsolatos egyszerű feladatok  

A raktár létesítésével kapcsolatos feladatok 

A raktár létesítésével kapcsolatos összehasonító feladatok 

 

1.3.2. A raktár üzemeltetésével kapcsolatos feladatok tanulmányozása        20 óra/0 óra 

A raktár statikus kapacitása. 

A statikus kapacitás összetevői 

A raktár dinamikus kapacitása. 

A dinamikus kapacitás összetevői 

A forgási sebesség számítása és gyakorlás 

A forgási idő számítása és gyakorlás 

Az ABC elemzés fogalma és számítása 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

     Tanterem 

 

7.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás 

 

7.3.1. 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. magyarázat           x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés     x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

7. kooperatív tanulás   x     

 

7.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

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 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. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

 

7.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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3. Gépírás tantárgy                                                                                            72 óra/ 0   óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

3.1A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a tízujjas vakírás alapjait – 

váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához kapcsolódó elektronikus írásbeli 

teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról –, amelyek munkafeladataiban 

jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 900 leütés/perc. Törekedni kell arra, hogy 

megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított szokások 

(munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és testtartás, 

fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és szemgyakorlatok 

stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos munkavégzésnek hosszú 

távon is.  

3.1Témakörök   

Tízujjas vakírás alapgyakorlatai                                                                 10 óra/ 0 óra 

A szabályos gépírás bemutatása. 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei. 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek. 

Elvárások a gépírás elsajátítása során. 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése. 

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése. 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése. 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei. 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet. 

Ujjrend fogalma, kialakítása. 

Az alaptartás fogalma, funkciója. 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok. 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása. 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

              Billentyűkezelés                                                                                         45 óra/ 0 óra  
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A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben. 

Nagybetűk írása; váltóhasználat. 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója. 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája. 

 

       Az írástechnika megerősítése                                                                     10 óra/ 0 óra  

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata). 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása. 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása. 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum. 

 

 Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok                                                  7 óra/ 0 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

Szöveghosszúság növelése. 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

      számítógépterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

4. Szakmai szoftverek használata 31 óra/ 67 óra 
 *9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

a. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai szoftverek használata tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerkedjenek az integrált vállalatirányítási szoftverekkel. Cél, hogy a tanulók egy 

konkrét vállalatirányítási szoftver raktári modulját magabiztosan tudják használni, és az 

iskola elvégzése után a gyakorlatban is tuják a tanultakat alkalmazni. 

 

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakmai szoftverek használata tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika 

közismereti tárgyak tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként 

megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül. 

 

c. Témakörök 

4.1 Számítógépes raktárirányítás szoftverének általános bemutatása 5 óra/12 óra 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek általános bemutatása 

Raktárirányítási programok fajtái 

A WMS  rendszer lényege, felépítése 
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4.2 Bevezetés a számítógépes raktárirányítás szoftver használatába     10 óra/20 óra 

A KULCS-ÜGYVITEL PRÉMIUM program rendszerének bemutatása 

A programmal kapcsolatos alapvető ismeretek oktatása: törzsadatok, vevők szállítok 

felvitele 

Az alapvető tranzakciók bemutatása 

 

4.3 A számítógépes raktárirányítás szoftver elsajátítása 16 óra/35 óra 

A különböző raktári tranzakciók gyakorlása 

A készletek készítésének és keresésének módjai 

Leltár készítése a KULCS-ÜGYVITEL PRÉMIUM segítségével 

Komplex raktározási és kereskedelmi feladatok megoldása a KULCS-ÜGYVITEL 

PRÉMIUM segítségével. 

4.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Számítógépekkel felszerelt tanterem 

 

4.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A számítógépes szoftver közös és egyéni használata, magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, 

szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

 

 

 

 

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. 
számítógépes 

program használata 
x x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x x   

4. szemléltetés   x x   

5. házi feladat x x     

6. egyéb x x x   

4.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 

 

 

 

 

5 Közlekedési számítások tantárgy                                              31 óra/ 0 óra 

 *9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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Fejlesztendő kompetenciák a közlekedési ismeretek és számítások tantárgy során: 

  

K
ö
zl

ek
ed

és
i 

is
m

er
et

ek
 é

s 

sz
ám

ít
ás

o
k
 

FELADATOK   

Elvégzi, irányítja az okmányok 

elkészítését, kitöltését 
x  

Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi feladatokat 
x 

Ellenőrzi a veszélyes áruk és a 

különleges küldemények szállítási 

szabályainak betartását 

  

Ajánlatokat készít, reklámokat szervez x 

Alkalmazza a kommunikációs 

módszereket és a PR-szabályokat 
x 

Előkészíti a fuvarozási, illetve 

szállítmányozási feladatot 
x 

Az előkészítés során figyelembe veszi a 

hazai és nemzetközi jogi szabályozást 
x  

Elemzéseket, ajánlatokat készít  x 

Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési 

módot 
x 

Alkalmazza a logisztikai ismereteket x 

Kiválasztja az áru továbbításához a 

legalkalmasabb fuvarozási eszközt,   

szükség szerint megtervezi az útvonalat 

x  

Az előírások szerint dokumentálja a 

rendkívüli eseményeket 
x 

Közreműködik a gazdaságossági 

elemzések, értékelések készítésében 
x 

Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási 

okmányokat 
 x 

Betartja a rakodási tevékenységre 

vonatkozó szabályokat 
x  

SZAKMAI ISMERETEK   

Közlekedési alapismeretek x 

A közlekedés technikai elemei   

A közlekedés forgalmi folyamatai az 

árufuvarozásban és a 

személyszállításban 

  

A fuvarozási szerződések x 

A fuvarozási folyamat  x 

A fuvarozás eszközei  x 

Közlekedési informatika és alkalmazott 

számítástechnika 
x 

Szakmai idegen nyelv alkalmazása x 
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Általános és ágazati díjszámítási 

ismeretek 
 x 

Közlekedés földrajzi alapismeretek x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Információforrások kezelése x 

Szakmai kifejezések használata szóban 

és írásban 
x 

Idegen nyelvű szöveg megértése 

szóban és írásban 
x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Külső megjelenés x 

Felelősségtudat x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Udvariasság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Információgyűjtés x 

Figyelem-összpontosítás x 

Nyitott hozzáállás x 
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5.1 A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési ismeretek és számítások tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteit 

elmélyítse a közlekedés szerepe, jelentősége, illetve a közlekedési alágazatok technikai 

összetevői, a közlekedési hálózat infrastrukturális és kiszolgáló elemei témakörökkel 

kapcsolatban. Cél továbbá, hogy a tanulók a különböző közlekedési alágazatok 

tevékenységével kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási 

tevékenységet megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják. 

 

5.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak, a közlekedés technikája és a 

közlekedés üzemvitel tantárgyakhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz. 

 

5.3 Témakörök 

5.3.1 Közlekedéstörténet, alapfogalmak 4 óra/4 óra 

A közlekedés fejlődése 

Közlekedés Magyarországon 

A pálya, a jármű 

Kiszolgáló létesítmények 

A közlekedési alágazatok jellemzése 

Egységrakomány-képzés, konténerek 

Egységrakomány számítások 

A kombinált áruszállítás 

5.3.2 Fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 27 óra/27 óra 

Szállítmányozás okmányai 

INCOTERMS 2010 

Magyarország közúthálózata 

Közúti távolságok számítása 

Közúti díjszámítások  

Vasúti menetrend 

Vasúti távolságok számítása 

Menetdinamikai számítások 

Üzemanyag-fogyasztások 

Fékezéssel kapcsolatos számítások 

 

5.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

5.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb. 

   

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. magyarázat x  x  x   
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2. kiselőadás  x x     

3. megbeszélés  x x  x   

4. szemléltetés   x  x   

5. házi feladat  x      

6. egyéb  x x x    

 

5.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x 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. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítése leírásból x       

3.3. rajz készítés tárgyról x       

3.4. rajz kiegészítés x       

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x x x   
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3.6. 
rajz készítése Z-

rendszerről 
x x x   

3.7. rendszerrajz kiegészítés x x x   

3.8. rajz elemzés, hibakeresés x x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

4.3. 

Jegyzetkészítés 

eseményről kérdéssor 

alapján 

x       

4..4. 

Esemény helyszíni 

értékelése szóban 

felkészülés után 

x x     

4.5. 
Utólagos szóbeli 

beszámoló 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x x   

5.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x x   

5.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x x   

5.5. Csoportos versenyjáték   x x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. 
Árutermelő szakmai 

munkatevékenység 
x       

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében 

7.1. 

Géprendszer 

megfigyelése adott 

szempontok alapján 

x x x   

7.2. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
x x x   

7.3. 

Üzemelési hibák 

szimulálása és 

megfigyelése 

  x x   

7.4. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x x   

8. Vizsgálati tevékenységek körében 

8.1. 
Technológiai próbák 

végzése 
x x x   
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8.2. 
Technológiai minták 

elemzése 
x x x   

8.3. 
Geometriai mérési 

gyakorlat 
x x x   

8.4. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
x x x   

8.5. Anyagminták azonosítása x x x   

8.6. Tárgyminták azonosítása x x x   

9. Szolgáltatási tevékenységek körében 

9.1. 

Részvétel az 

ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 

x x x   

9.2. 
Szolgáltatási napló 

vezetése 
x x x   

9.3. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

9.4. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

5.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gazdasági földrajz tantárgy 62 óra/ 72 óra* 
 *9-12. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

6.1 A tantárgy tanításának célja 

Az ágazathoz kapcsolódó földrajz tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék 

Magyarország és Európa közlekedési útvonal hálózatait, azok szerepét, jelentőségét a 

kereskedelemben. Ismerjék a fontosabb európai összeköttetéseket, határátkelőket. Képesek 

legyenek megtervezni az áru továbbításához legmegfelelőbb útvonalakat. Informatikai 

rendszerek alkalmazását, útvonaltervezést. 

6.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Megalapozza a személyszállítási, árufuvarozási és forgalmi jellegű szaktantárgyak 

tanítását, az ismeretek hatékonyabb elsajátítását.  

6.3 Témakörök 

6.3.1 Közúti közlekedés.  36 óra/36 óra 

A közúti közlekedés története 

 A közúti járművek fejlődése 

Magyarország közúthálózatának története 

 A közútépítés fejlődése 

A közúti közlekedés feladata és jellemzői 

A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői 

Hálózatsűrűség, útellátottság, a közutak terhelése 

Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első‐ és másodrendű 

főútvonalak, körgyűrűk 

Határátkelőhelyek, E utak Páneurópai közlekedési folyosók 

6.3.2 Vizi közlekedés 12 óra/22 óra 

A vízi közlekedés kialakulása, fejlődése, technikai elemei. 

 A vízi közlekedés sajátosságai.  

Előnyei, hátrányai, fő feladata, szerepe a hazai és nemzetközi szállításokban.  

A vízi közlekedést befolyásoló természeti, gazdasági, társadalmi tényezők.  

A vízi közlekedés fajtái. Európai vízi közlekedés.  

Európa belvízi közlekedése. Hajózható csatornák Európában. Európa tengeri hajózása, 

főbb kikötői.  

Az európai hajózás szerepe és jelentősége az országok közötti kereskedelemben.  

Magyarország vízi közlekedése, a hajózható vízi utak. A vízi áruforgalom földrajzi 

jellemzői. A vízi személyszállítás hazánkban 

6.3.3 Légi közlekedés 10 óra/10 óra 

A légi közlekedés szerepe, jelentősége a nemzetgazdaságban. A magyarországi 

repülőterek földrajzi elhelyezkedése. A légi közlekedést lebonyolító magyar 

vállalatok. Regionális nemzetközi forgalom, egyéb légi közlekedési tevékenységek. A 

magyar légi közlekedés várható fejlődése. Repülőterek.  

6.3.4 Csővezetékes szállítás 4 óra/4 óra 

A csővezetékes szállítás kialakulása, fejlődése, technikai elemei. A magyarországi 

csővezetékes szállítás kialakulása és a jelenlegi csővezeték-hálózat. Az európai térség 

nemzetközi csővezetékes hálózata. 

6.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb 

 

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. magyarázat x x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés x x x   
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4. szemléltetés   x x   

5. házi feladat x x     

6. egyéb x x x   

6.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 

7. Szakmai idegen nyelv tantárgy 134 óra/227 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Szakmai idegen nyelv megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák:  

Ir
o
d
ai

 s
za

k
m

ai
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

FELADATOK  

logisztikai írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen 

nyelven 
x 

Hivatalos, üzleti leveleket, belső iratokat készít idegen nyelven x 

Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven x 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen 

nyelven 
x 

logisztikai feladatokat lát el idegen nyelven x 

Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven x 

Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven x 

Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon 

kommunikál idegen nyelven 
x 

Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a 

szóbeli és írásbeli kommunikációban 
x 

Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken x 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország 

szokásainak megfelelően 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai 

elvárásai 
x 

A hatékony kommunikáció feltételei x 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai x 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok x 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, 

munkaidő stb.) 
x 

Nyomtatványok a közigazgatásban x 

Pénzügyi alapfogalmak x 

Cég, szervezet bemutatása x 



 

2456 

 

Szakmai állásinterjú x 

Rendezvények hivatali protokollja x 

Hostessek feladatai x 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Idegen nyelvű olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x 

Idegen nyelvű fogalmazás írásban x 

Idegen nyelvű szakmai beszédkészség x 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kommunikációs rugalmasság x 

Interperszonális rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Eredményorientáltság x 

Nyitott hozzáállás x 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

a. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai idegen nyelv elmélet tanításának célja olyan idegen nyelvi ismeretek 

elsajátítása, amely alkalmassá teszi a tanulókat a logisztikai ügyintézéssel, kapcsolatos 

írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatok ellátására idegen nyelven. Váljanak képessé 

az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi kommunikáció, hivatalos 

levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű lebonyolítására, a hivatalos szervekkel való 

kapcsolattartásra idegen nyelven. 

 

b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv; 11498-12 Foglalkoztatás I. modul 

 

c. Témakörök 

i. Idegen nyelv használata az irodában 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban. 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása. 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése. 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően. 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven. 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok. 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.). 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven. 

Pénzügyi, szállítási és raktározási alapfogalmak ismerete.. 
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A logisztikában használatos levelek tartalmának ismerete illetve képes legyen a tanuló 

ezeket a leveleket önállóan megírni pl. légi fuvarlevél, szállító levél, megrendelői 

levél, panaszlevél, információkérés. 

Tisztában legyen a megfelelő logisztikai és raktározási alapfogalmakkal, logisztikai 

kifejezések rövidítésének ismerete és használata idegen nyelven. 

Telefonbeszélgetések lefolytatása idegen nyelven, termékmegrendelés és raktározás, 

a vállalatoknál manapság használatos logisztikai műveletek és eljárások és folyamatok 

kellő ismerete. 

A tanuló ismerje a különböző szállítási módokat és annak előnyeit és hátrányait. 

 

 

ii. Kapcsolattartás hivatalos szervezetekkel idegen nyelven 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai. 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven. 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.). 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai. 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai. 

 

iii. Idegen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 

Idegen nyelv használata rendezvényeken. 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése. 

A hatékony kommunikáció feltételei. 

Rendezvények hivatali protokollja. 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk. 

 

d. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

e. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 

54 140 02 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

32 140 01 óvodai dajka mellék-szakképesítéssel 

 

2018/2019. tanévtől induló szakmai kerettanterv alapján  

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
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Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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S Z A K K É P Z É S I  Ó R A T E R V  

a 

IV. PEDAGÓGIA 

ágazathoz tartozó 

54 140 02 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(a 32 140 01 ÓVODAI DAJKA 

mellék-szakképesítésekkel) 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 



 

2461 

 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy 

kapcsolódása 

6 2 7,5 4,5 

140 

3,5 1,5 

140 

5 3 23 11 23 11 

160 

23 11 

Összesen 8 12 5 8 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11464-16 Pedagógiai, 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia fő szakképesítés 3   3     1,5     1,5+0,5   1,5   9     1,5   

Pszichológia fő szakképesítés 3   2,5     1,5+0,5     2   1,5+0,5   9     1,5   

Pedagógiai gyakorlat fő szakképesítés   2   2,5     1,5     1,5+1,5   10   7,5+1,5     10 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 
Gondozás és 

egészségnevelés 
fő szakképesítés     2           +1        2         

11678-16 Kommunikáció 

és viselkedéskultúra  

Kommunikáció fő szakképesítés       2             1     2   1   

Kommunikációs 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       1         1 

111676-16 

Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia fő szakképesítés                     5         5   

Mentálhigiéné fő szakképesítés                     3         3   
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11687-16 Program- és 

szabadidő-szervezés 
Szabadidő-szervezés fő szakképesítés                     5         5   

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11470-16 Óvodai nevelési 

feladatok 
Az óvodai nevelés 

3214001 

Óvodai dajka 
          1,5+0,5                       

11544-16 Konyhai és 

udvari feladatok az óvodai 

dajka tevékenységében 
Higiénés ismeretek 

3214001 

Óvodai dajka 
          2                       

12116-16 Speciális 

gondozás és 

egészségvédelem 

Gyógypedagógia 

egészségtan 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                2                 

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

            1                     

11465-12 Általános 

gyógypedagógiai feladatok 
Gyógypedagógiai 

alapismeretek 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

          2     2,5                 

11684-16 

Gyógypedagógiai 

kommunikáció 

Gyógypedagógiai 

kommunikáció 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                2                 

Kommunikáció 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                                  

11542-16 Gondozás és 

egészségvédelem 
Gondozás és 

egészségnevelés 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                                  

11543-16 Takarítási 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 
Higiénés ismeretek 

3214001 

Óvodai dajka 
                                  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                0,5                 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 
Gondozás és 

egészségnevelés 

3214001 

Óvodai dajka 
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 Gyermekirodalom        +1   +1         

 Ének-zenei nevelés          +1         

 
Személyiségfejlesztés, 

szakmai kommunikáció 
         +1         

 
Manuális 

készségfejlesztés 
       +1   +1        

 Idegen nyelv            +2  +3   +3  

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  

Az Óvodai dajka mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 11. évfolyam májusi vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-szakképesítés szakképzési 

kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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224. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

224.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

224.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

224.3. Témakörök 

224.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

224.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

224.3.3. Álláskeresés 

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. 
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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. 

 

224.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

224.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

224.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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225. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

225.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

225.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

225.3. Témakörök 

225.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

225.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

225.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

225.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

225.4. 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. 
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225.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11464-16 azonosító számú 

Pedagógiai, pszichológiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11464-16 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

P
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g
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g
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o
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FELADATOK    

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók valamint 

családtagjaik értékeit, autonómiáját 
x x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás 

szabályai szerint végzi  

x x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló 

fejlődésének sajátosságait 

x x x 

Ismeri, értelmezi a csoportjába, osztályába járó 

gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait  

x x x 

Felismeri a differenciált bánásmód szükségességét, 

jelentőségét 

x x x 

Igyekszik kielégíteni a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit 

x x x 

Részt vállal az óvoda szakmai tevékenységein, az 

iskolában pedig a tanítási órákon 

x x x 

Segít a tevékenységek, tanórák előkészületében, a 

szükséges eszközök kiválasztásában, előkészítésében 

x x x 

Segíti a gyermeket, a tanulót a tevékenységek, 

tanórák alatt és tanórán kívül 

x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló 

megismerésének módjait, lehetőségeit 

x x x 

Tájékoztatja a pedagógust a gyermek, tanuló 

tevékenységéről 

x x x 

Ügyeletet lát el x x x 

Észleli és jelzi a gyermek, tanuló pszichés 

állapotának változásait, problémafeltárást javasol 
x x x 

Figyelemmel kíséri a család és az intézmény közötti 

kapcsolatot, segíti az együttműködésüket 
x x x 

Részt vesz az intézmény rendezvényeinek 

szervezésében, lebonyolításában 
x x x 

Tevékenyen részt vesz a gyermekek, tanulók 

személyi és környezeti higiénés szokásainak 

kialakításában, és ellenőrzi is azt 

x x x 

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős 

tevékenységekben 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK    

A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, területei x   
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A nevelés fogalma, jellemzői, színterei, módszerei, 

folyamata 
x   

A szocializáció fogalma, színterei x   

A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei x   

A szociometria x   

A didaktika fogalma, tárgya és helye a tudományok 

rendszerében 
x   

Az oktatás célja, módszerei, a módszer 

kiválasztásának szempontjai 
x   

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei x   

Az oktatás szervezeti és munkaformái x   

A játékpedagógia, pszichológia alapjai  x   

A gyógypedagógia alapfogalmai, különleges 

bánásmód, SNI, inklúzió, integráció, szegregáció 
x   

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, vizsgálati 

módszerei, a pszichológia helye a tudományok 

rendszerében 

 x  

A személyiség-lélektan fogalma  x  

A személyiség fogalma és a személyiség fejlődését 

befolyásoló tényezők 
 x  

Az emberi szükségletek rendszere  x  

Fejlődéslélektan fogalma, tárgya  x  

A fejlődés fogalma, jellemzői  x  

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége, a 

hospitalizáció 
 x  

A kötődés fogalma, kötődési típusok  x  

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
 x  

Az életkori szakaszok és általános jellemzői  x  

Fejlődéslélektan fogalma, tárgya  x  

A kötődés fogalma, kötődési típusok  x  

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
 x  

Az életkori szakaszok és általános jellemzői  x  

A szociálpszichológia fogalma  x  

A szociálpszichológia alapfogalmai: csoport, szerep, 

státusz, előítélet, deviancia 
 x  

A pedagógus személyisége, attitűdje, vezetési stílusa   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x 

Információforrások kezelése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Szervezőkészség x x x 

Elhivatottság x x x 

Kitartás x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Konfliktusmegoldó készség x x x 
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Interperszonális rugalmasság x x x 

Tolerancia x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x 

 

226. P

edagógia tantárgy 379 óra/387 óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

226.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse 

fel a tanulókat a nevelő, oktató munkában történő tudatos és hatékony közreműködésre. 

 

226.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Pedagógiai tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

A Pedagógia tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma kapcsolódik a 32 140 01 

Óvodai dajka mellék-szakképesítés 11470-16 Óvodai nevelési feladatok modulhoz tartozó 

Óvodai nevelés tantárgy szakmai tartalmához. 

 

226.3. Témakörök 

226.3.1. Általános pedagógiai 

A pedagógia tárgya, célja, feladata 

A pedagógia a tudományok rendszerében 

A tudományosság kritériumai 

A pedagógia területei 

 

226.3.2. A nevelés folyamata 

A nevelés fogalma, célja, feladata 

A nevelés folyamata 

A személyiség fejlődését meghatározó biológiai tényezők és a környezeti nevelési 

hatások kölcsönhatása 

Az adottság, a rátermettség, a hajlam, a temperamentum, az érdeklődés, a képesség, a 

tehetség, a kreativitás fogalma. 

A nevelési cél és a nevelés eszközrendszere 

Az érték és norma a nevelés folyamatában. 

A nevelés feladat- és eszközrendszere 

A nevelés, a személyiségfejlesztés fő területei 

 

226.3.3. A nevelés módszerei 

A nevelési módszer fogalma, típusai 

Az egyes módszerek szerepe a nevelés folyamatában 

A nevelési módszer kiválasztásának szempontjai 

A nevelő, mint modell. 

A vezetési stílusok. 
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226.3.4. A gyermek fő tevékenységformái 

A nevelés fő tevékenységi formái: gondozás, szabadidős tevékenységek, játék; 

gyermekmunka; tanulás-tanítás 

A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fő tevékenységformái 

A játék fogalma, fajtái, feltételei 

A különböző életkorok jellemző játéktevékenységei 

A játék szerepe a gyermek személyiségfejlődésében 

A gyermekmunka mint a személyiségfejlesztés eszköze 

Munkajellegű tevékenységek a nevelési intézményekben 

A játék és a gyermekmunka kapcsolata 

 

226.3.5. A nevelés színterei 

A szocializáció fogalma, színterei 

A szocializáció és a nevelés kapcsolatrendszere 

A kortársak szerepe a szocializációban 

A család, a családi nevelés 

A család, a család szerkezete, funkciója, típusait 

A nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepe 

A köznevelés intézményei 

A köznevelési intézmények működését meghatározó fontosabb dokumentumok 

A család és az intézmény közötti kapcsolattartás, együttműködés formái 

A közművelődési intézmények szerepe a személyiségfejlesztésben 

 

226.3.6. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

Nehezen nevelhetőség megnyilvánulási formái 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

SNI fogalma 

BTM 

Szegregáció, integráció, inklúzió 

A tehetséges gyermek nevelésének-oktatásának sajátosságai 

HH fogalma 

HHH fogalma 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Együttműködés a családdal, szakemberekkel 

 

226.3.7. Szabadidő-pedagógia 

A szabadidő fogalma, típusai 

A különböző életkorokra jellemző szabadidős tevékenységek 

A köznevelés intézményeinek nevelési feladatai a szabadidő kapcsán 

A rendezvények, ünnepélyek jelentősége a gyermek/tanuló és a közösség 

kapcsolatában 

Az intézményeken belüli és kívüli programok tervezése, szervezése 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben 

 

226.3.8. Didaktika 

A tanulás, a tanítás, az oktatás, az ismeret, a tudás, a jártasság, a készség és a képesség 

fogalma. 



 

2478 

 

A nevelés, az oktatás és a képzés kapcsolata 

Az oktatás célja, tartalma 

Az oktatás tartalmát meghatározó dokumentumok 

Az oktatási módszerei, alkalmazási lehetőségei a pedagógiai folyamatban 

Az oktatás módszer kiválasztásának szempontjai 

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei, ezek használati lehetősége 

Az oktatás szervezeti és munkaformái 

 

226.3.9. Alternatív pedagógiai irányzatok (ajánlás) 

Reformpedagógiai irányzatok 

Alternatív intézmények a hazai köznevelésben 

Egyéni tanulási utak 

 

226.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

226.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

227. P

szichológia tantárgy 380 óra/390 óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

227.1. A tantárgy tanításának célja 

A pszichológia tantárgy oktatásának célja, olyan általános, személyiség-lélektani, 

szociálpszichológiai, fejlődéspszichológiai és pedagógiai pszichológiai ismeretanyag 

átadása, mely hozzásegíti a tanulókat önmaguk és mások megismeréséhez, a szocializációs 

folyamatok értelmezéséhez, a családi és társadalmi helyzetek elemzéséhez. 

 

227.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pszichológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

A Pszichológia tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma kapcsolódik a 32 140 

01 Óvodai dajka mellék-szakképesítés 11470-16 Óvodai nevelési feladatok modulhoz 

tartozó Óvodai nevelés tantárgy témaköreinek szakmai tartalmához. 

 

227.3. Témakörök 

227.3.1. Általános pszichológia 

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, a pszichológia ágai  

A pszichológia vizsgálati módszerei 

A pszichológia helye a tudományok rendszerében 

A megismerő folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem. emlékezet, képzelet, tanulás) 

A megismerési folyamatok (motiváció, érzelem, gondolkodás) 

 

227.3.2. Szociálpszichológia 

A szociálpszichológia fogalma 
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A szociálpszichológia tárgya, területei, vizsgálati módszerei 

A szociálpszichológia alapfogalmai: 

A csoport fogalma, típusai és szerveződésük alapja 

A csoportfejlődés szakaszai 

A szerep és a státusz 

Az előítélet és a sztereotípia fogalma és működése 

Az előítélet és a sztereotípia összefüggései 

A deviancia fogalma, típusai 

A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái 

A konfliktuskezelési stratégiák 

 

227.3.3. Fejlődéslélektan 

A fejlődéslélektan tárgya, módszerei, a pszichikus fejlődés feltételei 

A fejlődést befolyásoló tényezők 

Az érés, a tanulás, a fejlődés fogalma, jellemzői 

A fejlődés törvényszerűségei, fejlődési szakaszok 

Az életkori szakaszok (újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor) 

A kötődés, a korai anya-gyermek kapcsolat 

Harlow kísérletei 

Az én felfedezése 

A hospitalizmus 

Az Ainswort és az „Idegen helyzet kísérlet” 

A kötődés mintázatai (biztonságos kötődés, elkerülő kötődés, ambivalens kötődés, 

dezorganizált kötődés) 

A gyermek és gondozója közötti kapcsolat 

Életkori szakaszok (óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, öregkor, aggkor) 

 

227.3.4. Személyiség-lélektan 

A személyiség-lélektan fogalma 

A személyiség fogalma 

A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők 

A személyiség fogalma 

Az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai 

Az emberi szükségletek rendszere 

 

227.3.5. Pedagógiai pszichológia 

A pedagógiai pszichológia fogalma 

A pedagógiai pszichológia tárgya és vizsgálati módszerei 

A kortárscsoportok kapcsolatainak feltérképezése - a szociometria 

A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái 

A nevelési attitűd fogalma, típusai 

 

227.3.6. Alkalmazott pszichológia (ajánlás) 

Tömegkommunikáció 

Reklámpszichológia 

Művészet pszichológia 

Internetpszichológia 

 

227.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 
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227.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

228. P

edagógiai gyakorlat tantárgy 621 óra/629óra*   
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

228.1. A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodák és iskolák 

szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. Legyenek 

tájékozottak az itt végzendő pedagógiai munka jellegével, az alkalmazott módszerekkel. A 

megszerzett tapasztalatokat el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a 

megismert új elemekkel szélesítsék pedagógiai tudásukat. 

 

228.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai gyakorlat tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti, a 

didaktikai és a fejlődés-lélektani szakmai tartalmakhoz. 

A Pedagógiai gyakorlat tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma kapcsolódik a 

32 140 01 Óvodai dajka mellék-szakképesítés 11470-16 Óvodai nevelési feladatok modul 

szakmai tartalmához. 

 

228.3. Témakörök 

228.3.1. A gyermek megismerésének lehetőségei 

A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának 

pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei.  

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek 

fejlettségének mutatói. 

A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. 

 

228.3.2. A gyermek tevékenységének megfigyelése, irányítása, problémahelyzetek 

elemzése  

A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség 

A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői 

A nevelő és a gyermek/tanuló kapcsolata 

A gyermek játéktevékenységének alakulása, játéktevékenység irányítása 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a 

szükséglet, az érzelem 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége 
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Az intézmény és a család kapcsolattartásának formái és jelentősége 

 

228.3.3. Gondozási tevékenység megfigyelése, irányítása 

Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi 

szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, 

a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 

szokásainak alakítása 

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet feltételei 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 

228.3.4. Gyermeki tevékenységekhez kapcsolódó készségek fejlesztése (ajánlás) 

A gyermekirodalom, az ének zene jelentősége a gyermek személységének 

fejlődésében: mondóka, gyermekvers, mese, meseregény, ifjúsági regény 

A mesemondás, bábozás, dramatizálás 

A manuális tevékenységek szerepe a gyermek személyiségfejlődésében: vizuális 

technikák megismerése 

Dekoráció, ajándék- és játékkészítés lehetőségei 

Szemléltető eszközök készítésének lehetőségei, technikái. 

Oktatástechnikai eszközök használata 

 

228.3.5. Családi krízisek megjelenése a köznevelési intézményekben 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Az interperszonális kapcsolatok (szülő – gyermek – pedagógus) 

működésmechanizmusa, a konfliktuskezelés hatékony módszerei 

Együttműködés a családdal, szakemberekkel (gyermekvédelmi felelős, szociális 

munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus…), családlátogatás 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek. 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, 

véleményezése. 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a 

szükséglet, az érzelem. 

A köznevelési intézmények prevenciós munkája 

 

228.3.6. Intézményen belüli és kívüli programok 

Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, 

csoportfoglalkozások, tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Részvétel tanórán kívüli programok tervezésében, irányításában, szervezési 

feladataiban 

Ünnepélyek, rendezvények szerepe az egyén és a közösség szempontjából 

Az intézményen kívüli programok lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása 

 



 

2482 

 

A hagyományőrzés lehetőségei a köznevelés és a közművelődés intézményeiben 

 

228.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A szakmai gyakorlat helyszíne: iskolai tanterem; a köznevelés intézményei, kiemelten 

óvoda vagy általános iskola.  

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: részben iskolai keretben, 

részben külső intézményben: lehetőség szerint heti, kétheti vagy havi tömbösítéssel 

történik, a gyakorlati hellyel egyeztetett időpontban. A gyakorlat helyszínét az iskola maga 

választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás 

alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók a szaktanár, az oktató elméleti 

előkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében 

gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket 

készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, 

a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról 

szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat 

vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 

A szakképzés utolsó évfolyamán a tanuló ismerkedjen meg az intézmény prevenciós 

munkájával, ismerkedjen meg az intézményben dolgozó segítő szakemberek 

(gyermekvédelmi felelős, szociális munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus…) 

munkájával; lehetőség szerint vegyen részt a családdal való kapcsolattartás eseményein. 

 

228.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11676-16 azonosító számú 

Családpedagógiai alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11465-16 azonosító számú Családpedagógiai alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

P
ed

ag
ó
g
ia

i 

sz
o
ci

o
ló

g
ia

 

M
en

tá
lh

ig
ié

n
é 

FELADATOK   

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók valamint családtagjaik 

értékeit, autonómiáját 

x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás szabályai szerint 

végzi  

x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x 

Felismeri az egyéni, családi és krízishelyzeteket  x x 

Felismeri a család elemi életfeltételeinek hiányát x x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a családlátogatást   x 

Felveszi a kapcsolatot a családdal: telefonál, üzenő füzetbe ír, 

személyesen konzultál 

  x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait   x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét   x 

Megérti, újrafogalmazza a problémát   x 

A felismert problémát megoldandó feladatként értelmezi  x x 

Támogatja a problémamegoldást  x x 

Keresi a kialakult probléma háttereit x x 

Értelmezi, kezeli a családon belüli, valamint a család és az 

intézmény között kialakult konfliktusokat, alkalmazza a 

konfliktuskezelés különböző módszereit. 

x x 

Kompromisszumot keres x x 

Együttműködik pedagógusokkal, szaktanárokkal, szociális 

szakemberekkel, a családokkal történő együttműködés 

elősegítése érdekében 

x x 

Felismeri a családi diszfunkciókat   x 

Részt vesz a családról szóló információgyűjtésben   x 

Elősegíti az intézmény és a család kommunikációját   x 

Észleli a gyermek, tanuló pszichés állapotának változásait, 

problémafeltárást végez 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A család fogalma x   

Családtípusok x   

A család, mint közösség x   

A család, mint interakció x   

A család rendszerelméletű modellje x   

A család fejlődése, életciklusai x   

A család funkciói x   



 

2485 

 

A család funkciózavaraiból adódó jelenségek, családi 

konfliktusok 

x   

A családok megismerésének módja: a családlátogatás x   

A konfliktus fogalma, típusai x   

Konfliktuskezelési stratégiák x   

Devianciák megjelenése a családban x   

Hátrányos helyzet fogalma x   

Veszélyeztetettség fogalma x   

Iskolakerülés és családi reakciók, lemaradás, kimaradás x   

Gyermekszegénység megjelenése x   

Fiatalkorú bűnöző a családban x   

A krízis fogalma, krízishelyzetek a családban   x 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás   x 

A mentálhigiéné, a családi mentálhigiéné fogalma, területei   x 

A család és a gondozó-nevelő, valamint a nevelő-oktató feladatot 

ellátó intézmények integrációjának problémái 

  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség x x 

Elhivatottság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Konfliktusmegoldó készség x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Meggyőzőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Tervezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

 

229. P

edagógiai szociológia tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

229.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek és elemzéseket 

végezzenek azon társadalmi közösségekről (elsősorban a családról) amelyek körülveszik a 

gyermeket, tanulót és meghatározzák teljesítményét az intézményben és az intézményen 

kívül.. 

 

229.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A pedagógiai szociológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

229.3. Témakörök 

229.3.1. Családtani alapismeretek 

Család és társadalom 

A család fogalma 

A fejlődési családmodell 

A család szerkezete 

A család biológiai, szocializációs és gazdasági funkciói 

A család fejlődési életciklusai 

A család rendszerelméletű modellje 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás 

 

229.3.2. Krízishelyzetek a családban 

Családi szerepek és szerepkonfliktusok 

Családi konfliktusok típusai 

Családi konfliktusok feloldása 

A család elégtelen működése 

Az elhanyagolás fogalmai, területek, mutatói –teendők az intézmény részéről 

A veszélyeztetettség fogalma, területei, jellemzői- teendők az intézmény részéről 

A krízis fogalma 

A családon belüli krízishelyzetek formái 

Az iskolakerülés és a családi reakciók 

Fiatalkorú bűnöző a családban 

A büntethetőség jogi kérdései 

A büntetés pszichés hatásai a fiatalkorú egyénre 

Devianciák megjelenése a családban 

A gyermekszegénység kérdései 

 

229.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

229.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

230. M

entálhigiénét tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

230.1. A tantárgy tanításának célja 

A mentálhigiéniai alapismeretek tanításának célja a mentálhigiénés szemléletmód 

megalapozása, a lelki egészségvédelem alapfogalmainak megismertetése, a családokkal 

való segítő munkához kapcsolódó ismeretek elsajátítása, elmélyítése. 

 

230.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pszichológia és a pedagógiai 

tantárgyak szakmai tartalmához. 

 

230.3. Témakörök 

230.3.1. Mentálhigiénés alapismeretek 

A mentálhigiéné fogalma 

Az emberi szükségletek rendszere 

Az emberi szükségletek sérülése 

A mentális egészség fogalma 

A mentális egészség tényezői  

A mentálhigiéné területei 

A lelki egészségvédelem feladatkörei 

A mentálhigiéné modelljei 

A mentálhigiéné szerepe az óvodai, iskolai prevenciós munkában 

A mentálhigiénés szemléletű nevelők 

A mentálhigiénés beavatkozások lehetőségei az óvodai, iskolai nevelőmunkában. 

 

230.3.2. Családi mentálhigiéné 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

A család lelki egészségének tényezői 

A család elégtelen, hibás működése 

A túlkötés problémái 

Az elhanyagolás 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A konfliktus fogalma, típusai 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok 

A krízis fogalma 

Krízishelyzetek a családban 

Az interperszonális kapcsolatok (szülő – gyermek – pedagógus) 

működésmechanizmusa, a konfliktuskezelés hatékony módszerei 

Együttműködés a családdal, szakemberekkel 

A mentálhigiéné illetékességi határai 

A segítőszerep. 

 

230.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem,  

 

230.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11687-16 azonosító számú 

Program és szabadidő szervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11687-16 azonosító számú Program és szabadidő szervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

S
za

b
ad

id
ő
 

sz
er

v
ez

és
 

FELADATOK  

Ismeri a szabadidő megszervezésének pedagógiai, pszichológiai 

alapjait 

x 

Képes pedagógiailag hasznos szabadidős tevékenység 

megtervezésére, lebonyolítására 

x 

Élmény dús szabadidős programokat szervez x 

A pedagógus irányítása mellett részt vesz az intézményen belüli 

és kívüli programok tervezésében, szervezésében, 

lebonyolításában 

x 

Segédkezik az intézményen kívüli szabadidős tevékenységek 

helyszínének előkészítésében, kiválasztásában 

x 

Ellenőrzi a helyszín biztonsági és higiéniai feltételeit x 

A pedagógus instrukciói alapján részt vesz a játéktevékenységek 

feltételeinek megteremtésében 

x 

Elősegíti a gyermek, tanuló önművelésének kialakulását x 

Szakmai ismeretei által képessé válik a csoport, osztály 

közösségének alakítására, formálására  

x 

A pedagógus irányítása mellett segédkezik a programok 

forgatókönyvének elkészítésében 

x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a családlátogatást x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét x 

Előkészíti a szülői értekezletet: értesíti a szülőt, termet rendez x 

Előkészíti a fogadó órát: értesíti a szülőt, termet rendez x 

Előkészíti a nyílt napot: értesíti a szülőt, felkészíti a gyermeket, 

tanulót, termet rendez 

x 

Munkadélutánokat szervez x 

Bevonja a családot a programokba, ünnepélyekbe x 

Tiszteli a hagyományokat x 

Együttműködik más szakemberekkel x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  x 

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei 

és színterei 

x 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  x 

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők x 

A szabadidő szervezés elvei  x 

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység x 

A szabadidő szemléletformáló hatása  x 
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Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános 

iskolában 

x 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek x 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Játéktevékenység az óvodában x 

Játéktevékenység az általános iskolában x  

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában x 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi 

értékeink 

x 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős 

tevékenységben, kapcsolatuk a köznevelési intézményekkel 

x 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában x 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, 

szervezése, lebonyolítása  

x 

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése x 

Fogadó órák jelentősége, szervezése x 

Nyílt napok jelentősége, szervezése x 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése x 

Tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni 

felhasználása 

 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai szintű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önállóság x 

Szervezőkészség  x 

Kézügyesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatteremtő készség x 

Kompromisszum-készség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kreativitás, ötletgazdagság x 

Tervezés x 

Gyakorlati feladatértelmezés  x 
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231. S

zabadidő szervezés tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

231.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadidő szervezés tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek 

és képességek fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló képes játék- és szabadidős 

tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. 

 

231.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szabadidő szervezés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a nevelés). 

Kapcsolódik a pszichológia (fejlődéslélektan), a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz.  

A modul témakörei kapcsolódnak a 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok modul 

tantárgyainak szakmai tartalmához. 

 

231.3. Témakörök 

231.3.1. Szabadidő-pedagógia 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei és színterei 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők 

A szabadidő szervezés elvei  

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység 

A szabadidő szemléletformáló hatása  

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános iskolában 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

 

231.3.2. Játékpedagógia 

A játékok általános jellemzői 

A játéktevékenység fejlődése a különböző életkori szakaszokban 

A játék célja, szerepe az óvodások és az iskolások életében 

A biztonságos játék – a játék biztonsága 

A játék „öngyógyító” szerepe 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő szerepjátékok 

Mesék, versek feldolgozása szerepjátékkal 

A játékvezető feladati, a vele szemben támasztott elvárások 

Játék – oktatás – szabadidő összefüggései 

Konstrukciós játékok 

Korunk játékai: fantasy-játékok, virtuális játékok – veszélyei, előnyei 

 

231.3.3. Programszervezés 

A rendezvény fogalma, fajtái a nevelési intézményekben 
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A rendezvényszervezés főbb lépései 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a 

köznevelési intézményekkel 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok jelentősége, szervezése 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése 

 

231.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

231.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11688-16 azonosító számú 

Gondozás és egészségnevelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11688-16 azonosító számú Gondozás és egészségnevelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

G
o
n
d
o
zá

s 
és

 

eg
és

zs
ég

n
ev

el
és

 

FELADATOK  

Ismeri az egészségnevelés, egészségvédelem fogalmát, és céljaik 

megvalósítása érdekében megfelelő gondozási-nevelési 

módszereket alkalmaz 

x 

Gondozói tevékenységét támogató kommunikációval kíséri x 

A szokásrendszer kialakításban következetesen jár el, építi, 

alakítja a gyermekek, tanulók utánzást követő magatartását 

x 

Tevékenyen részt vesz a gyermek higiénés szokásainak 

kialakításában 

x 

Segíti a gyermeket a mosdóhasználat során x 

Tanítja a gyermeknek a helyes mosdóhasználatot x 

Segíti a gyermeket a fogmosás szokásrendszerének 

kialakulásában 

x 

Felügyeli a gyermek által használt higiéniai eszközök állapotát: 

törülközők, fogpohár, fogkefe 

x 

Segít az öltözködésben x 

Tanítja az öltözködés szabályait x 

Segít a toalett-használat során x 

Megteremti a napközbeni pihenés feltételeit  x 

Az ételekkel érintkezve betartja a higiénés előírásokat x 

Felügyeli az étkeztetést x 

Részt vesz a kulturált étkezési szokások kialakításában x 

Figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat a táplálkozás során x 

Lázat mér, lázat csillapít x 

sajátos igényének megfelelően gondozza a sajátos nevelési igényű 

gyermeket 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Az egészség fogalma x 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladatai  x 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  x 

Az egészségnevelés fogalma, célja x 

Az egészségnevelés feladata, területei x 

A higiénés szokások kialakításának területei x 

A személyi gondozás fogalma x 

A személyi gondozás területei x 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban x 

A táplálkozás egészségtana x 
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Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az 

étkezést követően  

x 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során x 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  x 

A kulturált étkezési szokások kialakítása x 

A nyugodt pihenés ideális körülményei x 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei x 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  x 

A helyes életritmus és érzelmi biztonság x 

A lázas gyermek az óvodában x 

Integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása x 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi beszédkészség x 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Szervezőkészség x 

Állóképesség x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság x 

Empatikus készség x 

Közérthetőség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Figyelemmegosztás x 

Körültekintés x 

 

232. G

ondozás és egészségnevelés tantárgy     104 óra/104 óra*     
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

232.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gondozás és egészségnevelés tantárgy oktatásának célja, olyan tanulók képzése, akik 

ismerik az óvodában és az iskolában előforduló alapvető egészségügyi, személyi higiéniai, 

feladatokat és az egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális 

képességeire építve a differenciált fejlesztés jelentőségét. 

 

232.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gondozási és egészségnevelés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a pszichológia, a 

magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, 

(történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

232.3. Témakörök 

232.3.1. Egészségnevelés, egészségvédelem 

Az egészség fogalma 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladata 
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Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  

Az egészségnevelés fogalma, célja 

Az egészségnevelés feladata, területei a különböző életszakaszokban 

A gyermek, a tanuló testi szükségletei 

A táplálkozás egészségtana, a pszichés hatások jelentősége az étkezésben  

A helyes életritmus 

A pihenés és a mozgás szerepe 

Az aktív és passzív pihenés jelentősége 

 

232.3.2. Személyi gondozás 

A személyi gondozás fogalma 

A személyi gondozás területei 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

A higiénés szokások kialakításának területei 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően  

A kulturált étkezési szokások kialakítása 

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek személyi gondozásának 

kérdései 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció 

 

232.3.3. A beteg gyermek ellátása 

A beteg gyermek ellátása, elhelyezése 

A nevelő feladata a beteg gyermek ellátása során 

Kapcsolatfelvétel szülővel, orvossal, szükség szerint mentőszolgálattal 

A tartós beteg gyermek ellátása intézményi körülmények között 

A baleset szenvedett gyermek ellátása, elsősegélynyújtás 

Adminisztratív teendők óvodai, iskolai baleset kapcsán 

 

232.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

232.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11678-16 azonosító számú 

Kommunikáció és viselkedéskultúra 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

2498 

 

A 11768-16 azonosító számú Kommunikáció és viselkedéskultúra megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

s 

g
y
ak

o
rl

at
 

FELADATOK   

Alkalmazza a verbális és nonverbális és kommunikáció 

módjait 

x 
x 

Használja a kommunikációs technikákat x x 

Alkalmazza a kommunikáció hatékonyságát fokozó 

tényezőket 

x 
x 

Képes meggyőző kommunikációjával hatni a 

hallgatóságára 

x 
x 

Munkájában megteremti az eredményes közlési folyamat 

feltételeit 

x 
x 

Kommunikációjában szem előtt tartja a 4É-t. (érthető, 

értelmes, érdekes, értékes) 

x 
x 

Alkalmazza az eredményes kapcsolatépítés, kapcsolattartás 

szabályait, elvárásait 

x 
x 

Alkalmazza a helyzetnek megfelelő megszólítási és 

köszönési formákat 

x 
x 

Betartja a metakommunikáció távolsági zónáit, 

szabályozza térközét 

x 
x 

Betartja a telefonálás illemtanát x x 

Kommunikációja során igyekszik a bizalmi légkör 

kialakítására 

x 
x 

Kulturáltan öltözködik, kiemelten figyel testi higiénéjére x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A kommunikáció fogalma, jelentősége x x 

A verbális kommunikáció x x 

A nonverbális kommunikáció x x 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció x x 

A tér, a térköz x x 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentőség x x 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái x x 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők x x 

A meggyőző kommunikáció x x 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei x x 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, 

értékes) 

x 
x 

Kapcsolatteremtés szabályai x x 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai x x 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége x x 
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Köszönési formák x x 

Megszólítás x x 

Távolsági zónák, térközök x x 

Telefonálás illemtana x x 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana x x 

Bizalmi légkör kialakítása x x 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség x x 

Elhivatottság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Határozottság x x 

Udvariasság x x 

Kompromisszumkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Helyzetfelismerés x x 

Figyelemösszpontosítás x x 

Körültekintés x x 

 

233. K

ommunikáció tantárgy 103 óra/103 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

233.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, a verbális és nonverbális kommunikációs technikák olyan 

szintű elsajátíttatása, melynek birtokában a tanuló képes lesz gondolatának, véleményének 

a közösségi normák szerinti megfogalmazására, álláspontjának megvédésére, indoklásra és 

érvelésre. 

 

233.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

A tantárgy megalapozza az 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója mellék-szakképesítés 

11684-16 Gyógypedagógiai kommunikáció moduljának szakmai tartalmát. 

 

233.3. Témakörök 

233.3.1. A kommunikáció folyamata 

A kommunikáció fogalma, jelentősége  

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 
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A tér, a térköz 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

 

233.3.2. A kommunikáció zavarai 

A hatékony kommunikációt gátló tényezők 

Kommunikációs gátak 

A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái. 

A konfliktuskezelési stratégiák. 

Az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása 

 

233.3.3. Kommunikáció a pedagógiai folyamatban 

Kapcsolatteremtés szabályai 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák, megszólítás, telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

A meggyőző kommunikáció 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

 

233.3.4. Kommunikáció a családokkal 

A szülővel történő kapcsolatfelvétel formái, szabályai 

A kapcsolattartás jelentősége 

A családlátogatás, előkészítése 

A családlátogatás szerepe, gyakorisága, a felkészülés és a lebonyolítás lépései 

A családlátogatás megfigyelési szempontjai, jegyzőkönyve 

A szülői értekezletek, szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

A fogadó óra szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

A nyílt napok szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

Munkadélutánok szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége 

 

233.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

233.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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234. K

ommunikációs gyakorlat tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

234.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, a verbális és nonverbális kommunikációs technikák olyan 

szintű elsajátíttatása, melynek birtokában a tanuló képes lesz gondolatának, véleményének 

a közösségi normák szerinti megfogalmazására, álláspontjának megvédésére, indoklásra és 

érvelésre nemcsak iskolai körülmények között, hanem a gyakorlati munkában is.  

 

234.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy valamennyi szakmai tartalma kapcsolódik a Kommunikáció tantárgy szakmai 

tartalmához, és megalapozza az 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója mellék-

szakképesítés 11684-16 Gyógypedagógiai kommunikáció moduljának szakmai tartalmát. 

 

234.3. Témakörök 

234.3.1. Kommunikációs gakorlat1 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

A hatékony kommunikációt gátló tényezők 

Kommunikációs gátak 

Írásbeli és szóbeli közlés műfajai, alkalmazásának szabályai 

A családdal való kapcsolattartás formái(szülői értekezlet, fogadó óra, családlátogatás, 

nyílt napok) 

 

234.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

234.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11470-16 azonosító számú 

Óvodai nevelési feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

2503 

 

A 11470-16 azonosító számú Óvodai nevelési feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

Ó
v
o
d
ai

 

n
ev

el
és

 

FELADATOK  

Ismeri az óvodai nevelés sajátosságait x 

Figyel az egyéni sajátosságokra x 

Differenciáltan végzi munkáját x 

Egyezteti a napi nevelési/gondozási feladatok menetét az 

óvodapedagógussal 

x 

Segít az óvodapedagógusnak az óvodai tevékenységek során x 

Ismeri az óvodáskorú gyermek helyes életritmusának jellemzőit 

és megteremti feltételeit 

x 

A pedagógus instrukciói alapján előkészíti a tevékenységek 

eszközeit 

x 

Ismeri az óvodáskor játékfajtáit x 

Kiszűri a balesetveszélyes, sérült eszközöket, játékokat x 

Felügyeli és segíti a gyermekek munkajellegű tevékenységeit x 

Részt vesz az intézményi ünnepélyek, programok 

előkészítésében, lebonyolításában 

x 

Részt vesz az intézményen kívüli programok előkészítésében, 

lebonyolításában 

x 

Tevékenyen részt vállal a dekorációk elkészítésében és a 

gyermekekkel együtt dekorál, ajándékot készít, termet rendez 

x 

Lebonyolítja a vásárlást, számlát kér, elszámol x 

Részt vesz a gyermekek gondozásában, fogadásában x 

Ismeri az óvodai nevelés sajátosságait x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A nevelés fogalma, színterei x 

A szocializáció fogalma és jellemzői x 

A családi nevelés jelentősége x 

A nevelő, mint modell x 

Az óvodai nevelés sajátosságai x 

A különleges gondozás fogalma x 

Az SNI-s gyermek az óvodában, inklúzió, integráció, szegregáció x 

Nevelési problémák az óvodában, agresszív és szorongó gyermek 

a csoportban 

x 

Az egyéni bánásmód az óvodai dajka tevékenységében x 

Társas kapcsolatok az óvodáskorban x 

A helyes életritmus jelentősége az óvodában x 

Az óvodai napirend sajátosságai x 

A játék fogalma, fajtái, a játék szerepe az óvodáskorban, játék 

feltételei 

x 
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Az óvodai dajka szerepe a biztonságos játék feltételeinek 

megteremtésében 

x 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában, a munka, mint a 

személyiségfejlesztés eszköze 

x 

A játék és a munka kapcsolata, az önkiszolgálás és a naposi 

munka és jelentősége az óvodáskorban 

x 

Munkalehetőségek az óvoda udvarán, évszakokhoz kapcsolódó 

feladatok 

x 

Az óvodai dajka munkatevékenységekkel kapcsolatos feladatai x 

Az óvodai ünnepélyek, programok x 

A dajka szerepe a programok előkészítésében és lebonyolításában x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önállóság x 

Türelmesség x 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Segítőkészség x 

Határozottság x 

Együttműködés x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Figyelemmegosztás x 

Kreativitás, ötletgazdagság x 

 

235. Ó

vodai nevelés tantárgy 72 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 32 140 01 Óvodai dajka mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

235.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek 

fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló az óvodapedagógus közvetlen irányítás 

mellett képes segítséget nyújtani az óvodai napirend megvalósulásában. 

 

235.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A nevelési alapismeretek tantárgy közvetlenül kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz. 

Az óvodai nevelés tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész 

tekintetében megegyezik a 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok modulhoz tartozó 

tantárgyak témakörének szakmai tartalmával. 

 

235.3. Témakörök 

235.3.1. Az óvodai nevelés területei 
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Az óvodai nevelés sajátosságai 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

Az SNI –s gyermek az óvodában, inklúzió, integráció, szegregáció 

Az integráció /inklúzió lehetőségei, feltételei az óvodában 

Nevelési problémák az óvodában, agresszív és szorongó gyermek a csoportban 

Az egyéni bánásmód az óvodai dajka tevékenységében 

Társas kapcsolatok az óvodáskorban 

A játéktevékenység szerepe az óvodáskorú gyermek életében 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában 

Az egészséges életmódra nevelés az óvodában 

 

235.3.2. Az óvodai élet megszervezése 

A helyes életritmus jelentősége az óvodában 

Az óvodai napirend sajátosságai, jelentősége a gyermek életében 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, ünnepekhez kapcsolódó népszokások, 

hagyományok, néprajzi értékeink 

Kulturális programok az óvodában 

Óvodai kirándulás, előkészítése, szervezése, lebonyolítása 

 

235.3.3. A dajka szerepe az óvodai nevelésben 

Az óvodai dajka mint modell 

Az óvodai dajka szerepe a gyermek fejlődésének elősegítésében 

Az óvodai dajka szerepe a biztonságos játék feltételeinek megteremtésében 

Az óvodai dajka munkatevékenységekkel kapcsolatos feladatai 

A dajka egészségnevelői feladatai 

A dajka feladatai az óvodai gondozás során 

 

235.3.4. Az életkorhoz kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai ismeretek 

Az óvodai nevelés tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma teljes mértékben 

kifejtésre került a 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok modulhoz tartozó 

Pedagógia és Pszichológia tantárgyak témaköreinek szakmai tartalmában. 

 

235.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

235.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11544-16 azonosító számú 

Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11544-16 azonosító számú Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

 

H
ig

ié
n
és

 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK  

Ismeri az óvoda konyhájával, étkeztetéssel kapcsolatos higiénés 

előírásokat 

x 

Átveszi az ételt a szállítótól x 

Ügyel az ételek megfelelő hőmérsékletére x 

Megméri az étel hőmérsékletét, maghőmérőt használ x 

Szükség szerint melegíti az ételt x 

Szabályozza a hűtési láncot  x 

Az ételt tálaló kocsira helyezi és szétosztja csoportlétszámnak 

megfelelően  

x 

Előkészíti az étkezésekhez szükséges eszközöket x 

Részt vesz a tálalásban, kiszolgálásban x 

Elkészíti a reggelit és az uzsonnát x 

Gyümölcsöt hámoz, szeletel x 

Ismeri a mosogatás szabályait, lépéseit, mosogatógépet használ x 

Ismeri és betartja a mosogatószerek tárolásának szabályait x 

Tárolja, elhelyezi az ételmaradékot x 

Felügyel a keresztszennyeződés elkerülésére x 

Ügyel a hűtőszekrényben elhelyezett ételek tárolásának 

szabályaira, ételmintát vesz 

x 

Takarítja a konyhát x 

Ápolja, locsolja az udvar növényzetét x 

Felássa, locsolja a homokozót x 

Tisztán tartja az óvoda előtti a járdát x 

A szemetet szelektív tárolóba helyezi x 

Ügyel az óvoda rendjére, tisztaságára x 

Betartja a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat x 

Munkavégzés közben megfelelő munka, illetve védőruhát használ x 

Tisztítószereket tárol, használ, adagol x 

Tisztán tartja az óvoda helyiségeit, berendezéseit x 

Fertőtlenítő takarítást végez, fertőtleníti a játékokat, fogmosó-

eszközöket, fésűket 

x 

Portalanít, Felmossa a padlózatot, ablakot tisztít, szőnyeget tisztít x 

Kezeli az elektromos kisgépeket: az automata mosógépet, vasalót, 

porszívót 

x 

 Mossa, vasalja, varrja a textíliákat, áthúzza az ágyneműt x 

Gondozza a szobanövényeket x 

SZAKMAI ISMERETEK  
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Betartja az óvoda konyhájával, étkeztetéssel kapcsolatos higiénés 

előírásokat, a konyhában tartózkodás rendjét 

x 

A beszállítás és az ételek átvételének szabályai  x 

A tálalókonyha x 

Az ételek szakszerű tárolása és tálalása az óvodában x 

Az étel hőmérséklete, maghőmérséklet, maghőmérő a melegítés 

szabályainak betartása  

x 

A hűtés szabályai x 

A hűtési lánc x 

A tálalás, kiszolgálás szabályai az óvodában  x 

A csoportban történő tálalás szabályai  x 

A mosogatás higiénéje, szabályai, lépései, a mosogatógép 

használatának szabályai 

x 

Mosogatószerek tárolásának szabályai x 

Az ételmaradék tárolása x 

A keresztszennyeződés elkerülése x 

Az ételminta-vétel szabályai, lépései, eszközei x 

A hűtőszekrényben elhelyezett ételek tárolásának szabályai x 

A konyha takarításának szabályai  x 

Veszélyhelyzetek az óvoda konyhájában x 

Az óvoda udvarának tagolása, növények az óvoda udvarán x 

Hinták, csúszdák, mászókák, homokozó az óvoda udvarán x 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvoda udvarán x 

Az óvoda rendje, tisztasága x 

A takarítás fogalma x 

A tisztító- és ápolószerek típusa, a tisztító- és ápolószerek 

felhasználási területei 

x 

A takarítás során használt anyagok, eszközök, hagyományos 

tisztítószerek 

x 

A tisztítószerek tárolásának, használatának szabályai, a veszélyek 

figyelemkeltő jelölései 

x 

A gyermekek körében végezhető munkatevékenységek x 

Elektromos kisgépek biztonságos használata, érintésvédelmi 

szabályok az óvodában 

x 

A textíliák mosása, vasalása x 

A porszívózás szabályai x 

Növénygondozás a csoportszobában x 

A szennyező anyagok kezelése, tárolása x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Kézírás x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Szervezőkészség x 

Elhivatottság x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság x 
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Empatikus készség x 

Kompromisszumkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Figyelemösszpontosítás x 

Körültekintés x 

 

236. H

igiénés ismeretek tantárgy 72 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 32 140 01 Óvodai dajka mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

236.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje az óvodában történő tálalás, 

kiszolgálás higiénés előírásait, az óvodai konyha tisztántartásának eljárásait, az óvoda 

takarításához szükséges tisztítás-technológiai eljárásokat, eszközöket, fertőtlenítő vegyi 

anyagokat, a különböző felületek takarításának, fertőtlenítésének folyamatát, valamint 

legyen képes megteremteni a gyermek biztonságos udvari tevékenységének feltételeit. 

 

236.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz, valamint a Gondozás és egészségnevelés szakmai modul 

tartalmaihoz 

A 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében és a 11544-16 Konyhai 

és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében modulok szakmai tartalmát egy 

tantárgy keretében javasolt tanítani. 

 

236.3. Témakörök 

236.3.1. Konyhai feladatok 

A tálalás, kiszolgálás szabályai 

Az óvoda konyhája, étkeztetéssel kapcsolatos higiénés előírások, a konyhában 

tartózkodás rendje 

A beszállítás és az ételek átvételének szabályai  

A tálalókonyha 

Az ételek szakszerű tárolása és tálalása az óvodában 

Az étel hőmérséklete, maghőmérséklet, maghőmérő a melegítés szabályainak 

betartása  

A hűtés szabályai 

A hűtési lánc 

A tálalás, kiszolgálás szabályai az óvodában  

A csoportban történő tálalás szabályai  

A mosogatás higiénéje, szabályai, lépései, a mosogatógép használatának szabályai 

Mosogatószerek tárolásának szabályai 

Az ételmaradék tárolása 

A keresztszennyeződés elkerülése 

Az ételminta-vétel szabályai, lépései, eszközei 

A hűtőszekrényben elhelyezett ételek tárolásának szabályai 

A konyha takarításának szabályai  

Veszélyhelyzetek az óvoda konyhájában 
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236.3.2. Udvari feladtok 

Az óvoda udvarának tagolása 

Növények az óvoda udvarán 

Mérgező növények veszélyei 

Hinták, csúszdák, mászókák, homokozó az óvoda udvarán 

Az udvari játékok karbantartásának szabályai 

A biztonságos udvari játék megteremtésének feltételei 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvoda udvarán 

A gyermekek körében végezhető tevékenységek az óvoda udvarán 

 

 

236.3.3. Takarítási feladatok 

Az óvoda rendje, tisztasága 

A takarítás fogalma, fajtái 

A tisztító- és ápolószerek típusa, a tisztító- és ápolószerek felhasználási területei 

A takarítás során használt anyagok, eszközök, hagyományos tisztítószerek 

A tisztítószerek tárolásának, használatának szabályai, a veszélyek figyelemkeltő 

jelölései 

A gyermekek körében végezhető munkatevékenységek 

Elektromos kisgépek biztonságos használata, érintésvédelmi szabályok az óvodában 

A textíliák mosása, vasalása 

A porszívózás szabályai 

Növénygondozás a csoportszobában 

A szennyező anyagok kezelése, tárolás 

A takarítás során használt védőruházat 

 

236.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

236.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11543-16 azonosító számú 

Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11543-16 azonosító számú Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

 

H
ig

ié
n
és

 

is
m

er
et

ek
 

FELADATOK  

Ismeri az óvoda konyhájával, étkeztetéssel kapcsolatos higiénés 

előírásokat 

x 

Átveszi az ételt a szállítótól x 

Ügyel az ételek megfelelő hőmérsékletére x 

Megméri az étel hőmérsékletét, maghőmérőt használ x 

Szükség szerint melegíti az ételt x 

Szabályozza a hűtési láncot  x 

Az ételt tálaló kocsira helyezi és szétosztja csoportlétszámnak 

megfelelően  

x 

Előkészíti az étkezésekhez szükséges eszközöket x 

Részt vesz a tálalásban, kiszolgálásban x 

Elkészíti a reggelit és az uzsonnát x 

Gyümölcsöt hámoz, szeletel x 

Ismeri a mosogatás szabályait, lépéseit, mosogatógépet használ x 

Ismeri és betartja a mosogatószerek tárolásának szabályait x 

Tárolja, elhelyezi az ételmaradékot x 

Felügyel a keresztszennyeződés elkerülésére x 

Ügyel a hűtőszekrényben elhelyezett ételek tárolásának szabályaira, 

ételmintát vesz 

x 

Takarítja a konyhát x 

Ápolja, locsolja az udvar növényzetét x 

Felássa, locsolja a homokozót x 

Tisztán tartja az óvoda előtti a járdát x 

A szemetet szelektív tárolóba helyezi x 

Ügyel az óvoda rendjére, tisztaságára x 

Betartja a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat x 

Munkavégzés közben megfelelő munka, illetve védőruhát használ x 

Tisztítószereket tárol, használ, adagol x 

Tisztán tartja az óvoda helyiségeit, berendezéseit x 

Fertőtlenítő takarítást végez, fertőtleníti a játékokat, fogmosó-

eszközöket, fésűket 

x 

Portalanít, Felmossa a padlózatot, ablakot tisztít, szőnyeget tisztít x 

Kezeli az elektromos kisgépeket: az automata mosógépet, vasalót, 

porszívót 

x 

 Mossa, vasalja, varrja a textíliákat, áthúzza az ágyneműt x 

Gondozza a szobanövényeket x 

SZAKMAI ISMERETEK  
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Betartja az óvoda konyhájával, étkeztetéssel kapcsolatos higiénés 

előírásokat, a konyhában tartózkodás rendjét 

x 

A beszállítás és az ételek átvételének szabályai  x 

A tálalókonyha x 

Az ételek szakszerű tárolása és tálalása az óvodában x 

Az étel hőmérséklete, maghőmérséklet, maghőmérő a melegítés 

szabályainak betartása  

x 

A hűtés szabályai x 

A hűtési lánc x 

A tálalás, kiszolgálás szabályai az óvodában  x 

A csoportban történő tálalás szabályai  x 

A mosogatás higiénéje, szabályai, lépései, a mosogatógép használatának 

szabályai 

x 

Mosogatószerek tárolásának szabályai x 

Az ételmaradék tárolása x 

A keresztszennyeződés elkerülése x 

Az ételminta-vétel szabályai, lépései, eszközei x 

A hűtőszekrényben elhelyezett ételek tárolásának szabályai x 

A konyha takarításának szabályai  x 

Veszélyhelyzetek az óvoda konyhájában x 

Az óvoda udvarának tagolása, növények az óvoda udvarán x 

Hinták, csúszdák, mászókák, homokozó az óvoda udvarán x 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvoda udvarán x 

Az óvoda rendje, tisztasága x 

A takarítás fogalma x 

A tisztító- és ápolószerek típusa, a tisztító- és ápolószerek felhasználási 

területei 

x 

A takarítás során használt anyagok, eszközök, hagyományos 

tisztítószerek 

x 

A tisztítószerek tárolásának, használatának szabályai, a veszélyek 

figyelemkeltő jelölései 

x 

A gyermekek körében végezhető munkatevékenységek x 

Elektromos kisgépek biztonságos használata, érintésvédelmi szabályok 

az óvodában 

x 

A textíliák mosása, vasalása x 

A porszívózás szabályai x 

Növénygondozás a csoportszobában x 

A szennyező anyagok kezelése, tárolása x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Kézírás x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Szervezőkészség x 

Elhivatottság x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság x 



 

2514 

 

Empatikus készség x 

Kompromisszumkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Figyelemösszpontosítás x 

Körültekintés x 

 

237. H

igiénés ismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 32 140 01 Óvodai dajka mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

237.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje az óvodában történő tálalás, 

kiszolgálás higiénés előírásait, az óvodai konyha tisztántartásának eljárásait, az óvoda 

takarításához szükséges tisztítás-technológiai eljárásokat, eszközöket, fertőtlenítő vegyi 

anyagokat, a különböző felületek takarításának, fertőtlenítésének folyamatát, valamint 

legyen képes megteremteni a gyermek biztonságos udvari tevékenységének feltételeit. 

 

237.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz, valamint a Gondozás és egészségnevelés szakmai modul 

tartalmaihoz. 

A 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében és a 11544-16 Konyhai 

és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében modulok szakmai tartalmát egy 

tantárgy keretében javasolt tanítani. 

A tantárgy témaköreinek szakmai tartalma megegyezik a 11544-16 konyhai és udvari 

feladatok az óvodai dajka tevékenységében modul szakmai tartalmával. 

 

237.3. Témakörök 

237.3.1. Konyhai feladatok 

 

237.3.2. Takarítási feladatok 

 

237.3.3. Udvari feladatok 

 

237.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

237.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés 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: 

 

M
u
n
k
ah

el
y
i 

eg
és
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s 

b
iz

to
n
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g
 

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 

SZAKMAI ISMERETEK  

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos 

következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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238. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

238.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

238.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

238.3. Témakörök 

238.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 

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 

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. 

 

238.3.2. Munkahelyek kialakítása 

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 
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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. 

 

238.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 

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. 

 

238.3.4. Munkaeszközök biztonsága 

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. 

 

238.3.5. Munkakörnyezeti hatások 

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 

 

238.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 
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A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 

 

238.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

238.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés 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: 
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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 

SZAKMAI ISMERETEK  

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos 

következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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239. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 16 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

239.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

239.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A modul szakmai tartalma megegyezik a főszakképesítés 11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság modul szakmai tartalmával 

 

239.3. Témakörök 

239.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 

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 

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. 

 

239.3.2. Munkahelyek kialakítása 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

239.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 

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. 

 

239.3.4. Munkaeszközök biztonsága 

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. 

 

239.3.5. Munkakörnyezeti hatások 

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 
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239.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 

 

239.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

239.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST 

TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

 

Manuális készségfejlesztés - 68 óra 

 

Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció - 32 óra 

 

Gyermekirodalom - 36 óra 

 

Ének-zenei nevelés -32 óra 

 

Idegen nyelv - 64 óra 
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Manuális készségfejlesztés - 68 óra 

 
A tantárgy célja:  

Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet. 

Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Fejlődjön a tanulók képzelőereje, fantáziája.  

 Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a figyelem, feladattudat, észlelés 

és finom motorika.  

Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk. 

Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker örömével fejlődjön, önismerete. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

Az tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Tantárgyi fejlesztési célok  

 Az anyagokat és tulajdonságaikat minél részletesebben megismerni. 

 Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulni. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

 Tárgyak, cselekvések, megfigyeltetése, építészeti és művészeti értékek megismertetése. 

Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, tantárgyspecifikus jártasságok, 

készségek fejlesztése. 

 Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Fejlesztési feladat  

 Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit.                                         20 óra 

Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolt hatását.  
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Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait. 

A komplementer színek egymásra gyakorolt hatásának megfigyelése alkotásokon. 

Közös tevékenységben együttműködni.  

Ünnepi dekoráció készítése (közös munka). Közös élmények (tábor, kirándulás) 

megörökítése - csoportmunka.  A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás 

modell után: gyümölcsök virágok, tájábrázolások.  

 

 Változatos anyag-megmunkálási technikák megtanulása                        28 óra 

Irányítással felismerni a különböző anyagfajtákat, megnevezni jellemző tulajdonságait.  

Irányítással elkészíteni különböző tárgyakat.   (Tárgyak, játékok, képek készítése.)  

Anyagok válogatása anyagfajták és használhatóság szerint. (Só-liszt plakettek készítése, 

festése, kisütése.  Agyagtálak, poharak készítése, díszítése.  Gombmozaik készítés.  

Fonalkompozíció ragasztással.  Különböző műanyag flakonokból babaház, madáretető, 

stb. kialakítása kivágással.  Terménybáb készítés.  Poháralátét készítés, vágás, ragasztás 

festés. Ünnepi asztaldekoráció készítés. Szárított növény festése. Szalvéta pecsételéssel, 

nyomdázással. Díszterítő festés sablonnal, vagy nyomómintával. Poháralátét készítés, 

vágás, ragasztás vagy festés. Ünnepi papírdekoráció. Papírhajtogatás.) 

 

 

 Népművészeti alkotások, népszokások megismerése.                                     20 óra 

Irányítással népművészeti alkotásokat szemlélni. Népművészeti alkotások fajtái.  

A népművészetben lévő sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, technika) 

megismerése. 

Népművészeti gyűjtemények megtekintése.  Alkotók megfigyelése munka közben. 

Irányítással népszokásainkat megismerni.  (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások).  

Nevezetes ünnepek „Jeles napok”   

Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos eszközök (tájház, skanzen), 

ünnepi alkalmak során használt öltözék, tárgyak (pl, furulya, szövőszék, fonások, stb.) 

gyűjtése  

Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, gyűjtemények meglátogatása, látogatás a 

Néprajzi Múzeumban, néprajzi tárgyú kiállításokon.  

 Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció - 32 óra 

A tantárgy célja:  

A tantárgy célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. 
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Megtanulják, hogyan kell meggyőzően érvelni, aminek segítségével képesek lesznek 

kompromisszum és a konfliktusok kezelésére. 

Megismerik a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét. 

Legyenek képesek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre. 

Tantárgyi fejlesztési célok  

Általános kommunikációs helyzet kezelése. 

Kulturált véleménynyilvánítás 

Az anyanyelvi kommunikáció tökéletesítése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Önismeret, szociális kötődések, az empátia, a tolerancia képesség fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok                                                                              32 óra 

 A pedagógiai kommunikáció fogalma                                     8 óra 

               A pedagógiai kommunikáció céljai, feladata. 

               Kommunikációs csatornák, verbális kommunikáció. 

               A nonverbális kommunikáció. 

               Professzionális tanári kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikációelmélet kialakulása                   5 óra 

         A kommunikációelmélet alapjai. 

         Intézményi kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció színterei                                     8 óra 

        A pedagógiai kommunikáció kapcsolatrendszere. 

        Az iskola vagy a képző hely (gyakorlati képzés) jellemzése. 

        A tanterem, csoportszoba jellemzése. 

        Mozgathatóság biztosítása, ideális tér kialakítása.   

 A pedagógiai kommunikáció résztvevői                                   5 óra 

Az oktató-nevelő munka résztvevőinek felsorolása. 

A pedagógus-szerep és a kommunikáció. 

A jó pedagógiai kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció mennyiségi és minőségi mutatói            6 óra 

Tanár-diák közötti kommunikáció. 

A tanulók közötti kommunikáció. 

A média és a taneszközök alkalmazásának időtartama. 

A kommunikáció adekvátsága. 

Gyermekirodalom – 36 óra 

A tantárgy célja:  

A tanulók ismerkedjenek meg a gyermekirodalom történetével, fogalmával, műfajaival, 

népköltészeti alkotásokkal. 
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Készüljenek fel az óvodai gyakorlatra, az óvodai mese-vers foglalkozások vezetésére, 

irányítására. 

Legyenek tájékozottak a klasszikus magyar és világirodalmi szerzők terén. 

Tudjanak véleményt alkotni a szépirodalmi és a népköltészeti alkotások kapcsán. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozása. 

A hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

Az anyanyelvi képességek fejlesztése, a nemzeti önazonosság erősödéséhez. 

A nyelv és az irodalom összekapcsolása. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértése, értelmezése. 

Az olvasástechnika fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok                                                                              36 óra 

 A gyermekirodalom fogalma                                                    5 óra 

         A magyar gyermekirodalom kezdete. 

         Szakkönyvek, szótárak meghatározása a gyermekirodalomról. 

         A népköltészet helye a gyermekirodalomban. 

         A gyermekirodalomról szóló történeti kialakulások  

 Rendszerezési szempontok (történeti, műfaji, lélektani)        10 óra 

         A gyermekirodalom felosztása, adaptációk, publicisztika. 

         Műnemek, műfajok. 

         Líra, epika, népköltészet. 

         Lélektani, gyermekirodalmi alkotások. 

 A világirodalom kiemelkedő képviselői: Grimm fivérek, Andersen          10 óra 

         A világirodalmi alkotások értelmezése. 

         A Grimm fivérek munkássága, meséiknek témái. 

         Három szabadon választott Grimm mese dramatizálása, feldolgozása. 

         Andersen munkássága, meséinek témái. 

         Három szabadon választott Andersen mese dramatizálása, feldolgozása. 

 A magyar gyermekirodalom klasszikusai                                  5 óra 

         Móricz Zsigmond, Benedek Elek, Móra Ferenc munkássága, meséi. 

         Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Weöres Sándor munkássága, verseik. 

 A legjelentősebb gyermek folyóiratok Magyarországon             6 óra 

         A 20-21. századi jelentős gyermekfolyóiratok. 

Ének-zenei nevelés - 32 óra  
 

A tantárgy célja:  
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Az ének-zene elsődleges célja a sokoldalú, harmonikus fejlődés elősegítése, a személyiség 

formálása. 

Önálló zenepedagógiai munka megalapozása. 

Az aktív alkotómunka elősegítése. 

Egy összetett képesség, a zenei problémák meglátására. 

Az esztétikai érzék fejlesztése. 

 
Tantárgyi fejlesztési célok: 

A megfigyelőképesség, emlékezet fejlesztése. 

A ritmus által fejleszteni a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. 

Egyszerűbb ritmikájú és dallamfordulatú mondókák és gyermekdalok ismerete. 

Kis hangterjedelmű és pentaton népdalok, egyszerű kánonok megismerése. 

Az óvodai dalok, főként népdalanyag és mondókák ismerete. 

Ritmikai alapfogalmak, dallami ismeretek. 

 

Fejlesztési feladatok                                                                              32 óra 

 Ritmusérzék fejlesztése                                                             10 óra 

        Egyenletes járás és tapsolás. 

        A hangsúly és hangsúlytalan hangok megfigyelése. 

        A negyed és nyolcad tudatosítása. 

        Ritmusírás kétütemenként. 

 Kiolvasók, játékok                                                                      15 óra 

  A dalok játéka. 

  Hangjegy írása, elhelyezése ütemekben. 

  Gyermekjátékok gyűjtése, lejegyzése. 

  Kiolvasók, mondókák gyűjtése. 

 Zenehallgatás                                                                                7 óra 

        Saint-Saens: Állatok farsangja /tyúkok, kakasok/ 

        Prokofjev: Péter és a farkas 

        Mozart: C-dúr zongoravariáció 

        Kodály Zoltán: Esti dal  

           

Idegen nyelv - 64 óra 

A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

 

Témakörök 

 

 Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok 

megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes 

reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

 Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A 

szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 

alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és 

lehetőségekről. 

 

 Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 
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(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul 

meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy 

a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 

képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

o Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

 Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan 

tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket 

sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása 

révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
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                                      ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez így az összefüggő nyári 

gyakorlat teljesíthető: óvodában, vagy óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, pl. 

gyermekotthonban. 

A gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az 

iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató 

elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben (óvodában) hospitálnak, illetve az 

óvodáskorú gyermekek körében gyakorlati tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az 

intézmény napi munkájába. 

A tanulók megismerkednek az intézmény működésével, az intézményben dolgozó szakemberek 

munkájával, az adott gyermekcsoport összetételével, napi, heti ritmusával.  

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, az adott intézményben tapasztalt 

szakmai munkáról. A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával 

elemzik, a látottakat megbeszélik. 

 

A 11. évfolyamot követő összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Megvalósítható, köznevelési intézményekben, integrált/inkluzív nevelést folytató óvodában, 

általános iskolában. Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért 

alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez. Az 

összefüggő nyári gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl: nyári tábor, erdei 

iskola, sporttáborok, és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében.  

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és 

egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben 

(óvodában, iskolában) hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati 

tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az intézmény napi munkájába.  

A tanulók megismerkednek az intézmény működésével, a működést meghatározó 

dokumentumokkal, az intézményben dolgozó szakemberek munkájával, az adott 

gyermekcsoport összetételével, napi, heti ritmusával. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott 

intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, 

fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A 

tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1/13. évfolyamot követő összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez így az összefüggő nyári 

gyakorlat teljesíthető: óvodában, iskolában, nyári táborban, erdei iskolában, sporttáborokban, 

és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. 

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és 

egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti felkészítése után a kijelölt intézményben 

hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott 

intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, 

fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is.  

Lehetőség szerint megismerkednek az intézmények prevenciós, családsegítő munkájának 

lehetőségeivel. 

A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a 

látottakat megbeszélik. 

 

Az értékelés módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékelés. 
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S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 

54 140 02 PEDAGÓGIAI-ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

a mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató órákra 

történő felhasználásával  

 

a 2018/2019. tanévtől induló szakmai kerettanterv alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 
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Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Ó R A T E R V  

a 

IV. PEDAGÓGIA 

ágazathoz tartozó 

54 140 02 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy 

kapcsolódása 

6 2 7,5 4,5 

140 

5 3 

140 

4 3 23 11 23 11 

160 

23 11 

Összesen 8 12 8 5 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11464-16 Pedagógiai, 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia fő szakképesítés 3   3     1,5+0,5     1,5+0,5   1,5+0,5   9     1,5   

Pszichológia fő szakképesítés 3   2,5     1,5+1,5     2   1,5+0,5   9     1,5   

Pedagógiai gyakorlat fő szakképesítés   2   2,5     1,5+0,5     1,5+1,5   10   7,5+1,5     10 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 
Gondozás és 

egészségnevelés 
fő szakképesítés     2       +1       +1     2         

11678-16 Kommunikáció 

és viselkedéskultúra  

Kommunikáció fő szakképesítés       2             1     2   1   

Kommunikációs 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       1         1 

111676-16 

Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia fő szakképesítés                     5         5   

Mentálhigiéné fő szakképesítés                     3         3   

11687-16 Program- és 

szabadidő-szervezés 
Szabadidő-szervezés fő szakképesítés                     5         5   
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11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11470-16 Óvodai nevelési 

feladatok 
Az óvodai nevelés 

3214001 

Óvodai dajka 
          1,5                       

11544-16 Konyhai és 

udvari feladatok az óvodai 

dajka tevékenységében 
Higiénés ismeretek 

3214001 

Óvodai dajka 
          2                       

12116-16 Speciális 

gondozás és 

egészségvédelem 

Gyógypedagógia 

egészségtan 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                2                 

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

            1                     

11465-12 Általános 

gyógypedagógiai feladatok 
Gyógypedagógiai 

alapismeretek 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

          2     2,5                 

11684-16 

Gyógypedagógiai 

kommunikáció 

Gyógypedagógiai 

kommunikáció 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                2                 

Kommunikáció 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                                  

11542-16 Gondozás és 

egészségvédelem 
Gondozás és 

egészségnevelés 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                                  

11543-16 Takarítási 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 
Higiénés ismeretek 

3214001 

Óvodai dajka 
                                  

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 

5214001 

Fogyatékkal élők 

gondozója 

                0,5                 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 
Gondozás és 

egészségnevelés 

3214001 

Óvodai dajka 
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 Gyermekirodalom  

a fő 

szakképesítést  

támogató tantárgy 
     +1   +1         

 Ének-zenei nevelés 

a fő 

szakképesítést  

támogató tantárgy 
        +1         

 
Személyiségfejlesztés, 

szakmai 

kommunikáció 

a fő 

szakképesítést  

támogató tantárgy 
     +1   +1         

 
Manuális 

készségfejlesztés 

a fő 

szakképesítést  

támogató tantárgy 
     +1   +1         

 Idegen nyelv 

a fő 

szakképesítést  

támogató tantárgy 
          +2  +3   +3  
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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240. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

240.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

240.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

240.3. Témakörök 

240.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

240.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

240.3.3. Álláskeresés 

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. 
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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. 

 

240.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

240.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

240.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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241. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

241.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

241.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

241.3. Témakörök 

241.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

241.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

241.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

241.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

241.4. 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. 
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241.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

2551 

 

 

A 

11464-16 azonosító számú 

Pedagógiai, pszichológiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11464-16 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

P
ed
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ó
g
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g
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P
ed

ag
ó
g
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i 

g
y
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o
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FELADATOK    

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók valamint 

családtagjaik értékeit, autonómiáját 
x x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás 

szabályai szerint végzi  

x x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló 

fejlődésének sajátosságait 

x x x 

Ismeri, értelmezi a csoportjába, osztályába járó 

gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait  

x x x 

Felismeri a differenciált bánásmód szükségességét, 

jelentőségét 

x x x 

Igyekszik kielégíteni a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit 

x x x 

Részt vállal az óvoda szakmai tevékenységein, az 

iskolában pedig a tanítási órákon 

x x x 

Segít a tevékenységek, tanórák előkészületében, a 

szükséges eszközök kiválasztásában, előkészítésében 

x x x 

Segíti a gyermeket, a tanulót a tevékenységek, 

tanórák alatt és tanórán kívül 

x x x 

Ismeri a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló 

megismerésének módjait, lehetőségeit 

x x x 

Tájékoztatja a pedagógust a gyermek, tanuló 

tevékenységéről 

x x x 

Ügyeletet lát el x x x 

Észleli és jelzi a gyermek, tanuló pszichés 

állapotának változásait, problémafeltárást javasol 
x x x 

Figyelemmel kíséri a család és az intézmény közötti 

kapcsolatot, segíti az együttműködésüket 
x x x 

Részt vesz az intézmény rendezvényeinek 

szervezésében, lebonyolításában 
x x x 

Tevékenyen részt vesz a gyermekek, tanulók 

személyi és környezeti higiénés szokásainak 

kialakításában, és ellenőrzi is azt 

x x x 

Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős 

tevékenységekben 
x x x 

SZAKMAI ISMERETEK    

A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, területei x   
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A nevelés fogalma, jellemzői, színterei, módszerei, 

folyamata 
x   

A szocializáció fogalma, színterei x   

A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei x   

A szociometria x   

A didaktika fogalma, tárgya és helye a tudományok 

rendszerében 
x   

Az oktatás célja, módszerei, a módszer 

kiválasztásának szempontjai 
x   

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei x   

Az oktatás szervezeti és munkaformái x   

A játékpedagógia, pszichológia alapjai  x   

A gyógypedagógia alapfogalmai, különleges 

bánásmód, SNI, inklúzió, integráció, szegregáció 
x   

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, vizsgálati 

módszerei, a pszichológia helye a tudományok 

rendszerében 

 x  

A személyiség-lélektan fogalma  x  

A személyiség fogalma és a személyiség fejlődését 

befolyásoló tényezők 
 x  

Az emberi szükségletek rendszere  x  

Fejlődéslélektan fogalma, tárgya  x  

A fejlődés fogalma, jellemzői  x  

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége, a 

hospitalizáció 
 x  

A kötődés fogalma, kötődési típusok  x  

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
 x  

Az életkori szakaszok és általános jellemzői  x  

Fejlődéslélektan fogalma, tárgya  x  

A kötődés fogalma, kötődési típusok  x  

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
 x  

Az életkori szakaszok és általános jellemzői  x  

A szociálpszichológia fogalma  x  

A szociálpszichológia alapfogalmai: csoport, szerep, 

státusz, előítélet, deviancia 
 x  

A pedagógus személyisége, attitűdje, vezetési stílusa   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x 

Információforrások kezelése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Szervezőkészség x x x 

Elhivatottság x x x 

Kitartás x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Konfliktusmegoldó készség x x x 
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Interperszonális rugalmasság x x x 

Tolerancia x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x 

Ismeretek helyén való alkalmazása x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x 

 

242. P

edagógia tantárgy 413 óra/421 óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

242.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse 

fel a tanulókat a nevelő, oktató munkában történő tudatos és hatékony közreműködésre. 

 

242.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Pedagógiai tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

A Pedagógia tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma kapcsolódik a 32 140 01 

Óvodai dajka mellék-szakképesítés 11470-16 Óvodai nevelési feladatok modulhoz tartozó 

Óvodai nevelés tantárgy szakmai tartalmához. 

 

242.3. Témakörök 

242.3.1. Általános pedagógiai 

A pedagógia tárgya, célja, feladata 

A pedagógia a tudományok rendszerében 

A tudományosság kritériumai 

A pedagógia területei 

 

242.3.2. A nevelés folyamata 

A nevelés fogalma, célja, feladata 

A nevelés folyamata 

A személyiség fejlődését meghatározó biológiai tényezők és a környezeti nevelési 

hatások kölcsönhatása 

Az adottság, a rátermettség, a hajlam, a temperamentum, az érdeklődés, a képesség, a 

tehetség, a kreativitás fogalma. 

A nevelési cél és a nevelés eszközrendszere 

Az érték és norma a nevelés folyamatában. 

A nevelés feladat- és eszközrendszere 

A nevelés, a személyiségfejlesztés fő területei 

 

242.3.3. A nevelés módszerei 

A nevelési módszer fogalma, típusai 

Az egyes módszerek szerepe a nevelés folyamatában 

A nevelési módszer kiválasztásának szempontjai 

A nevelő, mint modell. 

A vezetési stílusok. 
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242.3.4. A gyermek fő tevékenységformái 

A nevelés fő tevékenységi formái: gondozás, szabadidős tevékenységek, játék; 

gyermekmunka; tanulás-tanítás 

A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fő tevékenységformái 

A játék fogalma, fajtái, feltételei 

A különböző életkorok jellemző játéktevékenységei 

A játék szerepe a gyermek személyiségfejlődésében 

A gyermekmunka mint a személyiségfejlesztés eszköze 

Munkajellegű tevékenységek a nevelési intézményekben 

A játék és a gyermekmunka kapcsolata 

 

242.3.5. A nevelés színterei 

A szocializáció fogalma, színterei 

A szocializáció és a nevelés kapcsolatrendszere 

A kortársak szerepe a szocializációban 

A család, a családi nevelés 

A család, a család szerkezete, funkciója, típusait 

A nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepe 

A köznevelés intézményei 

A köznevelési intézmények működését meghatározó fontosabb dokumentumok 

A család és az intézmény közötti kapcsolattartás, együttműködés formái 

A közművelődési intézmények szerepe a személyiségfejlesztésben 

 

242.3.6. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

Nehezen nevelhetőség megnyilvánulási formái 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

SNI fogalma 

BTM 

Szegregáció, integráció, inklúzió 

A tehetséges gyermek nevelésének-oktatásának sajátosságai 

HH fogalma 

HHH fogalma 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Együttműködés a családdal, szakemberekkel 

 

242.3.7. Szabadidő-pedagógia 

A szabadidő fogalma, típusai 

A különböző életkorokra jellemző szabadidős tevékenységek 

A köznevelés intézményeinek nevelési feladatai a szabadidő kapcsán 

A rendezvények, ünnepélyek jelentősége a gyermek/tanuló és a közösség 

kapcsolatában 

Az intézményeken belüli és kívüli programok tervezése, szervezése 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben 

 

242.3.8. Didaktika 

A tanulás, a tanítás, az oktatás, az ismeret, a tudás, a jártasság, a készség és a képesség 

fogalma. 
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A nevelés, az oktatás és a képzés kapcsolata 

Az oktatás célja, tartalma 

Az oktatás tartalmát meghatározó dokumentumok 

Az oktatási módszerei, alkalmazási lehetőségei a pedagógiai folyamatban 

Az oktatás módszer kiválasztásának szempontjai 

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei, ezek használati lehetősége 

Az oktatás szervezeti és munkaformái 

 

242.3.9. Alternatív pedagógiai irányzatok (ajánlás) 

Reformpedagógiai irányzatok 

Alternatív intézmények a hazai köznevelésben 

Egyéni tanulási utak 

 

242.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

242.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

243. P

szichológia tantárgy 432 óra/442 óra*    
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

243.1. A tantárgy tanításának célja 

A pszichológia tantárgy oktatásának célja, olyan általános, személyiség-lélektani, 

szociálpszichológiai, fejlődéspszichológiai és pedagógiai pszichológiai ismeretanyag 

átadása, mely hozzásegíti a tanulókat önmaguk és mások megismeréséhez, a szocializációs 

folyamatok értelmezéséhez, a családi és társadalmi helyzetek elemzéséhez. 

 

243.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pszichológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

A Pszichológia tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma kapcsolódik a 32 140 

01 Óvodai dajka mellék-szakképesítés 11470-16 Óvodai nevelési feladatok modulhoz 

tartozó Óvodai nevelés tantárgy témaköreinek szakmai tartalmához. 

 

243.3. Témakörök 

243.3.1. Általános pszichológia 

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, a pszichológia ágai  

A pszichológia vizsgálati módszerei 

A pszichológia helye a tudományok rendszerében 

A megismerő folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem. emlékezet, képzelet, tanulás) 

A megismerési folyamatok (motiváció, érzelem, gondolkodás) 

 

243.3.2. Szociálpszichológia 

A szociálpszichológia fogalma 
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A szociálpszichológia tárgya, területei, vizsgálati módszerei 

A szociálpszichológia alapfogalmai: 

A csoport fogalma, típusai és szerveződésük alapja 

A csoportfejlődés szakaszai 

A szerep és a státusz 

Az előítélet és a sztereotípia fogalma és működése 

Az előítélet és a sztereotípia összefüggései 

A deviancia fogalma, típusai 

A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái 

A konfliktuskezelési stratégiák 

 

243.3.3. Fejlődéslélektan 

A fejlődéslélektan tárgya, módszerei, a pszichikus fejlődés feltételei 

A fejlődést befolyásoló tényezők 

Az érés, a tanulás, a fejlődés fogalma, jellemzői 

A fejlődés törvényszerűségei, fejlődési szakaszok 

Az életkori szakaszok (újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor) 

A kötődés, a korai anya-gyermek kapcsolat 

Harlow kísérletei 

Az én felfedezése 

A hospitalizmus 

Az Ainswort és az „Idegen helyzet kísérlet” 

A kötődés mintázatai (biztonságos kötődés, elkerülő kötődés, ambivalens kötődés, 

dezorganizált kötődés) 

A gyermek és gondozója közötti kapcsolat 

Életkori szakaszok (óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, öregkor, aggkor) 

 

243.3.4. Személyiség-lélektan 

A személyiség-lélektan fogalma 

A személyiség fogalma 

A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők 

A személyiség fogalma 

Az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai 

Az emberi szükségletek rendszere 

 

243.3.5. Pedagógiai pszichológia 

A pedagógiai pszichológia fogalma 

A pedagógiai pszichológia tárgya és vizsgálati módszerei 

A kortárscsoportok kapcsolatainak feltérképezése - a szociometria 

A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái 

A nevelési attitűd fogalma, típusai 

 

243.3.6. Alkalmazott pszichológia (ajánlás) 

Tömegkommunikáció 

Reklámpszichológia 

Művészet pszichológia 

Internetpszichológia 

 

243.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 
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243.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

244. P

edagógiai gyakorlat tantárgy 639 óra/647 óra*   
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

244.1. A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodák és iskolák 

szakmai munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. Legyenek 

tájékozottak az itt végzendő pedagógiai munka jellegével, az alkalmazott módszerekkel. A 

megszerzett tapasztalatokat el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a 

megismert új elemekkel szélesítsék pedagógiai tudásukat. 

 

244.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai gyakorlat tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti, a 

didaktikai és a fejlődés-lélektani szakmai tartalmakhoz. 

A Pedagógiai gyakorlat tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma kapcsolódik a 

32 140 01 Óvodai dajka mellék-szakképesítés 11470-16 Óvodai nevelési feladatok modul 

szakmai tartalmához. 

 

244.3. Témakörök 

244.3.1. A gyermek megismerésének lehetőségei 

A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának 

pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei.  

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek 

fejlettségének mutatói. 

A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. 

 

244.3.2. A gyermek tevékenységének megfigyelése, irányítása, problémahelyzetek 

elemzése  

A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség 

A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői 

A nevelő és a gyermek/tanuló kapcsolata 

A gyermek játéktevékenységének alakulása, játéktevékenység irányítása 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a 

szükséglet, az érzelem 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége 
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Az intézmény és a család kapcsolattartásának formái és jelentősége 

 

244.3.3. Gondozási tevékenység megfigyelése, irányítása 

Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi 

szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, 

a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 

szokásainak alakítása 

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet feltételei 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 

244.3.4. Gyermeki tevékenységekhez kapcsolódó készségek fejlesztése (ajánlás) 

A gyermekirodalom, az ének zene jelentősége a gyermek személységének 

fejlődésében: mondóka, gyermekvers, mese, meseregény, ifjúsági regény 

A mesemondás, bábozás, dramatizálás 

A manuális tevékenységek szerepe a gyermek személyiségfejlődésében: vizuális 

technikák megismerése 

Dekoráció, ajándék- és játékkészítés lehetőségei 

Szemléltető eszközök készítésének lehetőségei, technikái. 

Oktatástechnikai eszközök használata 

 

244.3.5. Családi krízisek megjelenése a köznevelési intézményekben 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Az interperszonális kapcsolatok (szülő – gyermek – pedagógus) 

működésmechanizmusa, a konfliktuskezelés hatékony módszerei 

Együttműködés a családdal, szakemberekkel (gyermekvédelmi felelős, szociális 

munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus…), családlátogatás 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek. 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, 

véleményezése. 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a 

szükséglet, az érzelem. 

A köznevelési intézmények prevenciós munkája 

 

244.3.6. Intézményen belüli és kívüli programok 

Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, 

csoportfoglalkozások, tanórák rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás, 

ellenőrzés, értékelés 

Részvétel tanórán kívüli programok tervezésében, irányításában, szervezési 

feladataiban 

Ünnepélyek, rendezvények szerepe az egyén és a közösség szempontjából 

Az intézményen kívüli programok lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása 
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A hagyományőrzés lehetőségei a köznevelés és a közművelődés intézményeiben 

 

244.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A szakmai gyakorlat helyszíne: iskolai tanterem; a köznevelés intézményei, kiemelten 

óvoda vagy általános iskola.  

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: részben iskolai keretben, 

részben külső intézményben: lehetőség szerint heti, kétheti vagy havi tömbösítéssel 

történik, a gyakorlati hellyel egyeztetett időpontban. A gyakorlat helyszínét az iskola maga 

választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás 

alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók a szaktanár, az oktató elméleti 

előkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében 

gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket 

készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, 

a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról 

szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat 

vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 

A szakképzés utolsó évfolyamán a tanuló ismerkedjen meg az intézmény prevenciós 

munkájával, ismerkedjen meg az intézményben dolgozó segítő szakemberek 

(gyermekvédelmi felelős, szociális munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus…) 

munkájával; lehetőség szerint vegyen részt a családdal való kapcsolattartás eseményein. 

 

244.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11676-16 azonosító számú 

Családpedagógiai alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11465-16 azonosító számú Családpedagógiai alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

P
ed

ag
ó
g
ia

i 

sz
o
ci

o
ló

g
ia

 

M
en

tá
lh

ig
ié

n
é 

FELADATOK   

Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók valamint családtagjaik 

értékeit, autonómiáját 

x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás szabályai szerint 

végzi  

x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x 

Együttműködik társ-szakemberekkel x x 

Felismeri az egyéni, családi és krízishelyzeteket  x x 

Felismeri a család elemi életfeltételeinek hiányát x x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a családlátogatást   x 

Felveszi a kapcsolatot a családdal: telefonál, üzenő füzetbe ír, 

személyesen konzultál 

  x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait   x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét   x 

Megérti, újrafogalmazza a problémát   x 

A felismert problémát megoldandó feladatként értelmezi  x x 

Támogatja a problémamegoldást  x x 

Keresi a kialakult probléma háttereit x x 

Értelmezi, kezeli a családon belüli, valamint a család és az 

intézmény között kialakult konfliktusokat, alkalmazza a 

konfliktuskezelés különböző módszereit. 

x x 

Kompromisszumot keres x x 

Együttműködik pedagógusokkal, szaktanárokkal, szociális 

szakemberekkel, a családokkal történő együttműködés 

elősegítése érdekében 

x x 

Felismeri a családi diszfunkciókat   x 

Részt vesz a családról szóló információgyűjtésben   x 

Elősegíti az intézmény és a család kommunikációját   x 

Észleli a gyermek, tanuló pszichés állapotának változásait, 

problémafeltárást végez 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A család fogalma x   

Családtípusok x   

A család, mint közösség x   

A család, mint interakció x   

A család rendszerelméletű modellje x   

A család fejlődése, életciklusai x   

A család funkciói x   
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A család funkciózavaraiból adódó jelenségek, családi 

konfliktusok 

x   

A családok megismerésének módja: a családlátogatás x   

A konfliktus fogalma, típusai x   

Konfliktuskezelési stratégiák x   

Devianciák megjelenése a családban x   

Hátrányos helyzet fogalma x   

Veszélyeztetettség fogalma x   

Iskolakerülés és családi reakciók, lemaradás, kimaradás x   

Gyermekszegénység megjelenése x   

Fiatalkorú bűnöző a családban x   

A krízis fogalma, krízishelyzetek a családban   x 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás   x 

A mentálhigiéné, a családi mentálhigiéné fogalma, területei   x 

A család és a gondozó-nevelő, valamint a nevelő-oktató feladatot 

ellátó intézmények integrációjának problémái 

  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x x 

Köznyelvi beszédkészség x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség x x 

Elhivatottság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Konfliktusmegoldó készség x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Meggyőzőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Tervezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

 

245. P

edagógiai szociológia tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

245.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek és elemzéseket 

végezzenek azon társadalmi közösségekről (elsősorban a családról) amelyek körülveszik a 

gyermeket, tanulót és meghatározzák teljesítményét az intézményben és az intézményen 

kívül.. 

 

245.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A pedagógiai szociológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

245.3. Témakörök 

245.3.1. Családtani alapismeretek 

Család és társadalom 

A család fogalma 

A fejlődési családmodell 

A család szerkezete 

A család biológiai, szocializációs és gazdasági funkciói 

A család fejlődési életciklusai 

A család rendszerelméletű modellje 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás 

 

245.3.2. Krízishelyzetek a családban 

Családi szerepek és szerepkonfliktusok 

Családi konfliktusok típusai 

Családi konfliktusok feloldása 

A család elégtelen működése 

Az elhanyagolás fogalmai, területek, mutatói –teendők az intézmény részéről 

A veszélyeztetettség fogalma, területei, jellemzői- teendők az intézmény részéről 

A krízis fogalma 

A családon belüli krízishelyzetek formái 

Az iskolakerülés és a családi reakciók 

Fiatalkorú bűnöző a családban 

A büntethetőség jogi kérdései 

A büntetés pszichés hatásai a fiatalkorú egyénre 

Devianciák megjelenése a családban 

A gyermekszegénység kérdései 

 

245.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

245.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

246. M

entálhigiénét tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

246.1. A tantárgy tanításának célja 

A mentálhigiéniai alapismeretek tanításának célja a mentálhigiénés szemléletmód 

megalapozása, a lelki egészségvédelem alapfogalmainak megismertetése, a családokkal 

való segítő munkához kapcsolódó ismeretek elsajátítása, elmélyítése. 

 

246.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pszichológia és a pedagógiai 

tantárgyak szakmai tartalmához. 

 

246.3. Témakörök 

246.3.1. Mentálhigiénés alapismeretek 

A mentálhigiéné fogalma 

Az emberi szükségletek rendszere 

Az emberi szükségletek sérülése 

A mentális egészség fogalma 

A mentális egészség tényezői  

A mentálhigiéné területei 

A lelki egészségvédelem feladatkörei 

A mentálhigiéné modelljei 

A mentálhigiéné szerepe az óvodai, iskolai prevenciós munkában 

A mentálhigiénés szemléletű nevelők 

A mentálhigiénés beavatkozások lehetőségei az óvodai, iskolai nevelőmunkában. 

 

246.3.2. Családi mentálhigiéné 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

A család lelki egészségének tényezői 

A család elégtelen, hibás működése 

A túlkötés problémái 

Az elhanyagolás 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A konfliktus fogalma, típusai 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok 

A krízis fogalma 

Krízishelyzetek a családban 

Az interperszonális kapcsolatok (szülő – gyermek – pedagógus) 

működésmechanizmusa, a konfliktuskezelés hatékony módszerei 

Együttműködés a családdal, szakemberekkel 

A mentálhigiéné illetékességi határai 

A segítőszerep. 

 

246.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem,  

 

246.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11687-16 azonosító számú 

Program és szabadidő szervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11687-16 azonosító számú Program és szabadidő szervezés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

S
za

b
ad

id
ő
 

sz
er

v
ez

és
 

FELADATOK  

Ismeri a szabadidő megszervezésének pedagógiai, pszichológiai 

alapjait 

x 

Képes pedagógiailag hasznos szabadidős tevékenység 

megtervezésére, lebonyolítására 

x 

Élmény dús szabadidős programokat szervez x 

A pedagógus irányítása mellett részt vesz az intézményen belüli 

és kívüli programok tervezésében, szervezésében, 

lebonyolításában 

x 

Segédkezik az intézményen kívüli szabadidős tevékenységek 

helyszínének előkészítésében, kiválasztásában 

x 

Ellenőrzi a helyszín biztonsági és higiéniai feltételeit x 

A pedagógus instrukciói alapján részt vesz a játéktevékenységek 

feltételeinek megteremtésében 

x 

Elősegíti a gyermek, tanuló önművelésének kialakulását x 

Szakmai ismeretei által képessé válik a csoport, osztály 

közösségének alakítására, formálására  

x 

A pedagógus irányítása mellett segédkezik a programok 

forgatókönyvének elkészítésében 

x 

A pedagógussal együttműködve előkészíti a családlátogatást x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét x 

Előkészíti a szülői értekezletet: értesíti a szülőt, termet rendez x 

Előkészíti a fogadó órát: értesíti a szülőt, termet rendez x 

Előkészíti a nyílt napot: értesíti a szülőt, felkészíti a gyermeket, 

tanulót, termet rendez 

x 

Munkadélutánokat szervez x 

Bevonja a családot a programokba, ünnepélyekbe x 

Tiszteli a hagyományokat x 

Együttműködik más szakemberekkel x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  x 

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei 

és színterei 

x 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  x 

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők x 

A szabadidő szervezés elvei  x 

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység x 

A szabadidő szemléletformáló hatása  x 
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Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános 

iskolában 

x 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek x 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása 

x 

Játéktevékenység az óvodában x 

Játéktevékenység az általános iskolában x  

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában x 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi 

értékeink 

x 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős 

tevékenységben, kapcsolatuk a köznevelési intézményekkel 

x 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában x 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, 

szervezése, lebonyolítása  

x 

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése x 

Fogadó órák jelentősége, szervezése x 

Nyílt napok jelentősége, szervezése x 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése x 

Tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni 

felhasználása 

 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai szintű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önállóság x 

Szervezőkészség  x 

Kézügyesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatteremtő készség x 

Kompromisszum-készség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Kreativitás, ötletgazdagság x 

Tervezés x 

Gyakorlati feladatértelmezés  x 
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247. S

zabadidő szervezés tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

247.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadidő szervezés tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek 

és képességek fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló képes játék- és szabadidős 

tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. 

 

247.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szabadidő szervezés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a nevelés). 

Kapcsolódik a pszichológia (fejlődéslélektan), a magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz.  

A modul témakörei kapcsolódnak a 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok modul 

tantárgyainak szakmai tartalmához. 

 

247.3. Témakörök 

247.3.1. Szabadidő-pedagógia 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei és színterei 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők 

A szabadidő szervezés elvei  

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység 

A szabadidő szemléletformáló hatása  

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános iskolában 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

 

247.3.2. Játékpedagógia 

A játékok általános jellemzői 

A játéktevékenység fejlődése a különböző életkori szakaszokban 

A játék célja, szerepe az óvodások és az iskolások életében 

A biztonságos játék – a játék biztonsága 

A játék „öngyógyító” szerepe 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő szerepjátékok 

Mesék, versek feldolgozása szerepjátékkal 

A játékvezető feladati, a vele szemben támasztott elvárások 

Játék – oktatás – szabadidő összefüggései 

Konstrukciós játékok 

Korunk játékai: fantasy-játékok, virtuális játékok – veszélyei, előnyei 

 

247.3.3. Programszervezés 

A rendezvény fogalma, fajtái a nevelési intézményekben 
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A rendezvényszervezés főbb lépései 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a 

köznevelési intézményekkel 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok jelentősége, szervezése 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése 

 

247.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

247.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11688-16 azonosító számú 

Gondozás és egészségnevelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11688-16 azonosító számú Gondozás és egészségnevelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

G
o
n
d
o
zá

s 
és

 

eg
és

zs
ég

n
ev

el
és

 

FELADATOK  

Ismeri az egészségnevelés, egészségvédelem fogalmát, és céljaik 

megvalósítása érdekében megfelelő gondozási-nevelési 

módszereket alkalmaz 

x 

Gondozói tevékenységét támogató kommunikációval kíséri x 

A szokásrendszer kialakításban következetesen jár el, építi, 

alakítja a gyermekek, tanulók utánzást követő magatartását 

x 

Tevékenyen részt vesz a gyermek higiénés szokásainak 

kialakításában 

x 

Segíti a gyermeket a mosdóhasználat során x 

Tanítja a gyermeknek a helyes mosdóhasználatot x 

Segíti a gyermeket a fogmosás szokásrendszerének 

kialakulásában 

x 

Felügyeli a gyermek által használt higiéniai eszközök állapotát: 

törülközők, fogpohár, fogkefe 

x 

Segít az öltözködésben x 

Tanítja az öltözködés szabályait x 

Segít a toalett-használat során x 

Megteremti a napközbeni pihenés feltételeit  x 

Az ételekkel érintkezve betartja a higiénés előírásokat x 

Felügyeli az étkeztetést x 

Részt vesz a kulturált étkezési szokások kialakításában x 

Figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat a táplálkozás során x 

Lázat mér, lázat csillapít x 

sajátos igényének megfelelően gondozza a sajátos nevelési igényű 

gyermeket 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Az egészség fogalma x 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladatai  x 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  x 

Az egészségnevelés fogalma, célja x 

Az egészségnevelés feladata, területei x 

A higiénés szokások kialakításának területei x 

A személyi gondozás fogalma x 

A személyi gondozás területei x 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban x 

A táplálkozás egészségtana x 
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Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az 

étkezést követően  

x 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során x 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  x 

A kulturált étkezési szokások kialakítása x 

A nyugodt pihenés ideális körülményei x 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei x 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  x 

A helyes életritmus és érzelmi biztonság x 

A lázas gyermek az óvodában x 

Integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása x 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi beszédkészség x 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Szervezőkészség x 

Állóképesség x 

Rugalmasság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság x 

Empatikus készség x 

Közérthetőség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Figyelemmegosztás x 

Körültekintés x 

 

248. G

ondozás és egészségnevelés tantárgy     140 óra/140 óra*     
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

248.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gondozás és egészségnevelés tantárgy oktatásának célja, olyan tanulók képzése, akik 

ismerik az óvodában és az iskolában előforduló alapvető egészségügyi, személyi higiéniai, 

feladatokat és az egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális 

képességeire építve a differenciált fejlesztés jelentőségét. 

 

248.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gondozási és egészségnevelés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a pszichológia, a 

magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, 

(történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

248.3. Témakörök 

248.3.1. Egészségnevelés, egészségvédelem 

Az egészség fogalma 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladata 
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Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  

Az egészségnevelés fogalma, célja 

Az egészségnevelés feladata, területei a különböző életszakaszokban 

A gyermek, a tanuló testi szükségletei 

A táplálkozás egészségtana, a pszichés hatások jelentősége az étkezésben  

A helyes életritmus 

A pihenés és a mozgás szerepe 

Az aktív és passzív pihenés jelentősége 

 

248.3.2. Személyi gondozás 

A személyi gondozás fogalma 

A személyi gondozás területei 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

A higiénés szokások kialakításának területei 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően  

A kulturált étkezési szokások kialakítása 

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek személyi gondozásának 

kérdései 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció 

 

248.3.3. A beteg gyermek ellátása 

A beteg gyermek ellátása, elhelyezése 

A nevelő feladata a beteg gyermek ellátása során 

Kapcsolatfelvétel szülővel, orvossal, szükség szerint mentőszolgálattal 

A tartós beteg gyermek ellátása intézményi körülmények között 

A baleset szenvedett gyermek ellátása, elsősegélynyújtás 

Adminisztratív teendők óvodai, iskolai baleset kapcsán 

 

248.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

248.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11678-16 azonosító számú 

Kommunikáció és viselkedéskultúra 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

2576 

 

A 11768-16 azonosító számú Kommunikáció és viselkedéskultúra megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 

K
o
m

m
u
n
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ác
ió

s 

g
y
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o
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FELADATOK   

Alkalmazza a verbális és nonverbális és kommunikáció 

módjait 

x 
x 

Használja a kommunikációs technikákat x x 

Alkalmazza a kommunikáció hatékonyságát fokozó 

tényezőket 

x 
x 

Képes meggyőző kommunikációjával hatni a 

hallgatóságára 

x 
x 

Munkájában megteremti az eredményes közlési folyamat 

feltételeit 

x 
x 

Kommunikációjában szem előtt tartja a 4É-t. (érthető, 

értelmes, érdekes, értékes) 

x 
x 

Alkalmazza az eredményes kapcsolatépítés, kapcsolattartás 

szabályait, elvárásait 

x 
x 

Alkalmazza a helyzetnek megfelelő megszólítási és 

köszönési formákat 

x 
x 

Betartja a metakommunikáció távolsági zónáit, 

szabályozza térközét 

x 
x 

Betartja a telefonálás illemtanát x x 

Kommunikációja során igyekszik a bizalmi légkör 

kialakítására 

x 
x 

Kulturáltan öltözködik, kiemelten figyel testi higiénéjére x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A kommunikáció fogalma, jelentősége x x 

A verbális kommunikáció x x 

A nonverbális kommunikáció x x 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció x x 

A tér, a térköz x x 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentőség x x 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái x x 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők x x 

A meggyőző kommunikáció x x 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei x x 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, 

értékes) 

x 
x 

Kapcsolatteremtés szabályai x x 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai x x 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége x x 
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Köszönési formák x x 

Megszólítás x x 

Távolsági zónák, térközök x x 

Telefonálás illemtana x x 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana x x 

Bizalmi légkör kialakítása x x 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség x x 

Elhivatottság x x 

Önállóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Határozottság x x 

Udvariasság x x 

Kompromisszumkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Helyzetfelismerés x x 

Figyelemösszpontosítás x x 

Körültekintés x x 

 

249. K

ommunikáció tantárgy 103 óra/103 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

249.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, a verbális és nonverbális kommunikációs technikák olyan 

szintű elsajátíttatása, melynek birtokában a tanuló képes lesz gondolatának, véleményének 

a közösségi normák szerinti megfogalmazására, álláspontjának megvédésére, indoklásra és 

érvelésre. 

 

249.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

A tantárgy megalapozza az 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója mellék-szakképesítés 

11684-16 Gyógypedagógiai kommunikáció moduljának szakmai tartalmát. 

 

249.3. Témakörök 

249.3.1. A kommunikáció folyamata 

A kommunikáció fogalma, jelentősége  

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 
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A tér, a térköz 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

 

249.3.2. A kommunikáció zavarai 

A hatékony kommunikációt gátló tényezők 

Kommunikációs gátak 

A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái. 

A konfliktuskezelési stratégiák. 

Az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása 

 

249.3.3. Kommunikáció a pedagógiai folyamatban 

Kapcsolatteremtés szabályai 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák, megszólítás, telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

A meggyőző kommunikáció 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

 

249.3.4. Kommunikáció a családokkal 

A szülővel történő kapcsolatfelvétel formái, szabályai 

A kapcsolattartás jelentősége 

A családlátogatás, előkészítése 

A családlátogatás szerepe, gyakorisága, a felkészülés és a lebonyolítás lépései 

A családlátogatás megfigyelési szempontjai, jegyzőkönyve 

A szülői értekezletek, szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

A fogadó óra szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

A nyílt napok szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

Munkadélutánok szerepe, gyakorisága, a felkészülés, és lebonyolítás lépései 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége 

 

249.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

249.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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250. K

ommunikációs gyakorlat tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

250.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, a verbális és nonverbális kommunikációs technikák olyan 

szintű elsajátíttatása, melynek birtokában a tanuló képes lesz gondolatának, véleményének 

a közösségi normák szerinti megfogalmazására, álláspontjának megvédésére, indoklásra és 

érvelésre nemcsak iskolai körülmények között, hanem a gyakorlati munkában is.  

 

250.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy valamennyi szakmai tartalma kapcsolódik a Kommunikáció tantárgy szakmai 

tartalmához, és megalapozza az 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója mellék-

szakképesítés 11684-16 Gyógypedagógiai kommunikáció moduljának szakmai tartalmát. 

 

250.3. Témakörök 

250.3.1. Kommunikációs gakorlat1 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

A hatékony kommunikációt gátló tényezők 

Kommunikációs gátak 

Írásbeli és szóbeli közlés műfajai, alkalmazásának szabályai 

A családdal való kapcsolattartás formái(szülői értekezlet, fogadó óra, családlátogatás, 

nyílt napok) 

 

250.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

250.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés 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: 

 

M
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n
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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 

SZAKMAI ISMERETEK  

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos 

következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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251. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

251.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

251.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

251.3. Témakörök 

251.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 

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 

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. 

 

251.3.2. Munkahelyek kialakítása 

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 
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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. 

 

251.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 

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. 

 

251.3.4. Munkaeszközök biztonsága 

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. 

 

251.3.5. Munkakörnyezeti hatások 

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 

 

251.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 



 

2584 

 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek 

szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 

 

251.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

251.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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                    A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST 

TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

 

Manuális készségfejlesztés - 68 óra 

 

Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció - 68 óra 

 

Gyermekirodalom - 68 óra 

 

Ének-zenei nevelés - 32 óra 

 

Szakmai idegen nyelv - 64 óra 
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Manuális készségfejlesztés - 68 óra 

 
A tantárgy célja:  

Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet. 

Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális művészetek eszköztárának 

felhasználásával. 

 Fejlődjön a tanulók képzelőereje, fantáziája.  

 Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a figyelem, feladattudat, észlelés 

és finom motorika.  

Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk. 

Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker örömével fejlődjön, önismerete. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

Az tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Tantárgyi fejlesztési célok  

 Az anyagokat és tulajdonságaikat minél részletesebben megismerni. 

 Változatos anyag-megmunkálási technikákat megtanulni. 

A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikai érzéke. 

 Tárgyak, cselekvések, megfigyeltetése, építészeti és művészeti értékek megismertetése. 

Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és megnevezése, a 

munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok összegyűjtése.  

Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, tantárgyspecifikus jártasságok, 

készségek fejlesztése. 

 Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos bővítése.  

 

Fejlesztési feladat  

 Önállóan használni a festés és a rajzolás eszközeit.                                         20 óra 

Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolt hatását.  

Irányítással elsajátítani a színkeverés alapjait. 

A komplementer színek egymásra gyakorolt hatásának megfigyelése alkotásokon. 
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Közös tevékenységben együttműködni.  

Ünnepi dekoráció készítése (közös munka). Közös élmények (tábor, kirándulás) 

megörökítése - csoportmunka.  A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolás 

modell után: gyümölcsök virágok, tájábrázolások.  

 

 Változatos anyag-megmunkálási technikák megtanulása                        28 óra 

Irányítással felismerni a különböző anyagfajtákat, megnevezni jellemző tulajdonságait.  

Irányítással elkészíteni különböző tárgyakat.   (Tárgyak, játékok, képek készítése.)  

Anyagok válogatása anyagfajták és használhatóság szerint. (Só-liszt plakettek készítése, 

festése, kisütése.  Agyagtálak, poharak készítése, díszítése.  Gombmozaik készítés.  

Fonalkompozíció ragasztással.  Különböző műanyag flakonokból babaház, madáretető, 

stb. kialakítása kivágással.  Terménybáb készítés.  Poháralátét készítés, vágás, ragasztás 

festés. Ünnepi asztaldekoráció készítés. Szárított növény festése. Szalvéta pecsételéssel, 

nyomdázással. Díszterítő festés sablonnal, vagy nyomómintával. Poháralátét készítés, 

vágás, ragasztás vagy festés. Ünnepi papírdekoráció. Papírhajtogatás.) 

 

 

 Népművészeti alkotások, népszokások megismerése.                                     20 óra 

Irányítással népművészeti alkotásokat szemlélni. Népművészeti alkotások fajtái.  

A népművészetben lévő sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, technika) 

megismerése. 

Népművészeti gyűjtemények megtekintése.  Alkotók megfigyelése munka közben. 

Irányítással népszokásainkat megismerni.  (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások).  

Nevezetes ünnepek „Jeles napok”   

Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos eszközök (tájház, skanzen), 

ünnepi alkalmak során használt öltözék, tárgyak (pl, furulya, szövőszék, fonások, stb.) 

gyűjtése  

Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások, gyűjtemények meglátogatása, látogatás a 

Néprajzi Múzeumban, néprajzi tárgyú kiállításokon.  

 

 Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció - 68 óra 

A tantárgy célja:  

A tantárgy célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a kommunikáció folyamatkategóriáiba. 
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Megtanulják, hogyan kell meggyőzően érvelni, aminek segítségével képesek lesznek 

kompromisszum és a konfliktusok kezelésére. 

Megismerik a szakmai partnerekkel való együttműködés lehetőségét. 

Legyenek képesek a logikus gondolkodásra, a jobb helyzetfelismerésre. 

Tantárgyi fejlesztési célok  

Általános kommunikációs helyzet kezelése. 

Kulturált véleménynyilvánítás 

Az anyanyelvi kommunikáció tökéletesítése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Önismeret, szociális kötődések, az empátia, a tolerancia képesség fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok                                                                              68 óra 

 A pedagógiai kommunikáció fogalma                                     20 óra 

               A pedagógiai kommunikáció céljai, feladata. 

               Kommunikációs csatornák, verbális kommunikáció. 

               A nonverbális kommunikáció. 

               Professzionális tanári kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikációelmélet kialakulása                   10 óra 

         A kommunikációelmélet alapjai. 

         Intézményi kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció színterei                                     20 óra 

        A pedagógiai kommunikáció kapcsolatrendszere. 

        Az iskola vagy a képző hely (gyakorlati képzés) jellemzése. 

        A tanterem, csoportszoba jellemzése. 

        Mozgathatóság biztosítása, ideális tér kialakítása.   

 A pedagógiai kommunikáció résztvevői                                   9 óra 

Az oktató-nevelő munka résztvevőinek felsorolása. 

A pedagógus-szerep és a kommunikáció. 

A jó pedagógiai kommunikáció. 

 A pedagógiai kommunikáció mennyiségi és minőségi mutatói            9 óra 

Tanár-diák közötti kommunikáció. 

A tanulók közötti kommunikáció. 

A média és a taneszközök alkalmazásának időtartama. 

A kommunikáció adekvátsága. 

Gyermekirodalom – 68 óra 

A tantárgy célja:  

A tanulók ismerkedjenek meg a gyermekirodalom történetével, fogalmával, műfajaival, 

népköltészeti alkotásokkal. 
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Készüljenek fel az óvodai gyakorlatra, az óvodai mese-vers foglalkozások vezetésére, 

irányítására. 

Legyenek tájékozottak a klasszikus magyar és világirodalmi szerzők terén. 

Tudjanak véleményt alkotni a szépirodalmi és a népköltészeti alkotások kapcsán. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozása. 

A hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciák fejlesztése az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

Az anyanyelvi képességek fejlesztése, a nemzeti önazonosság erősödéséhez. 

A nyelv és az irodalom összekapcsolása. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértése, értelmezése. 

Az olvasástechnika fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok                                                                              68 óra 

 A gyermekirodalom fogalma                                                    20 óra 

         A magyar gyermekirodalom kezdete. 

         Szakkönyvek, szótárak meghatározása a gyermekirodalomról. 

         A népköltészet helye a gyermekirodalomban. 

         A gyermekirodalomról szóló történeti kialakulások  

 Rendszerezési szempontok (történeti, műfaji, lélektani)        20 óra 

         A gyermekirodalom felosztása, adaptációk, publicisztika. 

         Műnemek, műfajok. 

         Líra, epika, népköltészet. 

         Lélektani, gyermekirodalmi alkotások. 

 A világirodalom kiemelkedő képviselői: Grimm fivérek, Andersen          20 óra 

         A világirodalmi alkotások értelmezése. 

         A Grimm fivérek munkássága, meséiknek témái. 

         Három szabadon választott Grimm mese dramatizálása, feldolgozása. 

         Andersen munkássága, meséinek témái. 

         Három szabadon választott Andersen mese dramatizálása, feldolgozása. 

 A magyar gyermekirodalom klasszikusai                                  4 óra 

         Móricz Zsigmond, Benedek Elek, Móra Ferenc munkássága, meséi. 

         Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Weöres Sándor munkássága, verseik. 

 A legjelentősebb gyermek folyóiratok Magyarországon             4 óra 

         A 20-21. századi jelentős gyermekfolyóiratok. 

Ének-zenei nevelés - 32 óra  
 

A tantárgy célja:  
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Az ének-zene elsődleges célja a sokoldalú, harmonikus fejlődés elősegítése, a személyiség 

formálása. 

Önálló zenepedagógiai munka megalapozása. 

Az aktív alkotómunka elősegítése. 

Egy összetett képesség, a zenei problémák meglátására. 

Az esztétikai érzék fejlesztése. 

 
Tantárgyi fejlesztési célok: 

A megfigyelőképesség, emlékezet fejlesztése. 

A ritmus által fejleszteni a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. 

Egyszerűbb ritmikájú és dallamfordulatú mondókák és gyermekdalok ismerete. 

Kis hangterjedelmű és pentaton népdalok, egyszerű kánonok megismerése. 

Az óvodai dalok, főként népdalanyag és mondókák ismerete. 

Ritmikai alapfogalmak, dallami ismeretek. 

 

Fejlesztési feladatok                                                                              32 óra 

 Ritmusérzék fejlesztése                                                             10 óra 

        Egyenletes járás és tapsolás. 

        A hangsúly és hangsúlytalan hangok megfigyelése. 

        A negyed és nyolcad tudatosítása. 

        Ritmusírás kétütemenként. 

 Kiolvasók, játékok                                                                      15 óra 

  A dalok játéka. 

  Hangjegy írása, elhelyezése ütemekben. 

  Gyermekjátékok gyűjtése, lejegyzése. 

  Kiolvasók, mondókák gyűjtése. 

 Zenehallgatás                                                                                7 óra 

        Saint-Saens: Állatok farsangja /tyúkok, kakasok/ 

        Prokofjev: Péter és a farkas 

        Mozart: C-dúr zongoravariáció 

        Kodály Zoltán: Esti dal  

           

Szakmai idegen nyelv - 64 óra 

A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

 

Témakörök 

 

 Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok 

megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes 

reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

 Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő 

maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A 

szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által 

alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és 

lehetőségekről. 

 

 Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 
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(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen 

nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul 

meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy 

a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb 

fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 

képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

o Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

 Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan 

tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 

során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket 

sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása 

révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

 

 

 
 

                                       ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
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10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez így az összefüggő nyári 

gyakorlat teljesíthető: óvodában, vagy óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, pl. 

gyermekotthonban. 

A gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az 

iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató 

elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben (óvodában) hospitálnak, illetve az 

óvodáskorú gyermekek körében gyakorlati tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az 

intézmény napi munkájába. 

A tanulók megismerkednek az intézmény működésével, az intézményben dolgozó szakemberek 

munkájával, az adott gyermekcsoport összetételével, napi, heti ritmusával.  

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, az adott intézményben tapasztalt 

szakmai munkáról. A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával 

elemzik, a látottakat megbeszélik. 

 

A 11. évfolyamot követő összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Megvalósítható, köznevelési intézményekben, integrált/inkluzív nevelést folytató óvodában, 

általános iskolában. Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért 

alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez. Az 

összefüggő nyári gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl: nyári tábor, erdei 

iskola, sporttáborok, és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében.  

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és 

egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben 

(óvodában, iskolában) hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati 

tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az intézmény napi munkájába.  

A tanulók megismerkednek az intézmény működésével, a működést meghatározó 

dokumentumokkal, az intézményben dolgozó szakemberek munkájával, az adott 

gyermekcsoport összetételével, napi, heti ritmusával. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott 

intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, 

fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A 

tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik. 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1/13. évfolyamot követő összefüggő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez így az összefüggő nyári 

gyakorlat teljesíthető: óvodában, iskolában, nyári táborban, erdei iskolában, sporttáborokban, 

és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. 

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és 

egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti felkészítése után a kijelölt intézményben 

hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott 

intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, 

fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is.  

Lehetőség szerint megismerkednek az intézmények prevenciós, családsegítő munkájának 

lehetőségeivel. 

A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a 

látottakat megbeszélik. 

 

Az értékelés módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékelés. 
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S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

XXXVII. SPORT  

ágazathoz tartozó 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 726 01 REGENERÁLÓ BALNEOTERÁPIÁS MASSZŐR 

mellék-szakképesítéssel) 

 

a 2018/2019. tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02 

Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII. Sport 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

5 3 7 5 

140 

2 2 

140 

5 1 13 21 21 13 

0 

14 20 

Összesen 8 12 4 6 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10323-12 Egészségügy és 

elsősegély 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
fő szakképesítés 2   2               +1    4+1     +1    

Egészségtan fő szakképesítés 2                       2         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
fő szakképesítés       2                   2       

Funkcionális anatómia fő szakképesítés                 2       2         

Terhelésélettan fő szakképesítés     2                   2         

10324-12 Edzéselmélet és 

gimnasztika 

Edzéselmélet fő szakképesítés     2     1     1    +1   4+1         

Edzésprogramok 

gyakorlat 
fő szakképesítés   2   2     1     1   +1    6+1       

Gimnasztika elmélet fő szakképesítés 1   1     1     1    +1   4+1     +1    

Gimnasztika gyakorlat fő szakképesítés   1   1     1             3+1       

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 
Egészségügyi 

alapismeretek  

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

                1                 
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12051-16 Masszázs elméleti 

alapjai I.  
Klinikumi alapismeretek 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

                1                 

12053-16 Fizioterápia I. 

Fizioterápia elmélet 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

          1                       

Fizioterápia gyakorlat 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

            2     1               

12055-16 Regeneráló 

balneoterápiás masszázs 

Masszázs elmélet 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

          1                       

Svédmasszázs gyakorlat 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

            3     3               

10322-12 

Pedagógiai,pszichológiai és 

kommunikációs alapok 

Kommunikáció fő szakképesítés                     0,5         0,5   

Sportpedagógia fő szakképesítés                     2         2   

Sportpszichológia fő szakképesítés                     2         2   

10325-16 Szervezés és 

vállalkozás alapjai 

Gazdálkodási és 

vállakozási ismeretek 
fő szakképesítés                     1         1   

Sportmenedzsment fő szakképesítés                     1         1   

10326-12 Sportági alapok 

Sportági alapok elmélet fő szakképesítés                     1         1   

Sportági alapok gyakorlat fő szakképesítés                       10         10 

10327-12 Sportedzői 

szakismeretek  

Sportági szakismeretek 

elmélet 
fő szakképesítés                     1         1   

Sportági szakismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       10         10 

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.  
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A Regeneráló balneoterápiás masszőr mellék-szakképesítés szakmai vizsgája a 12. évfolyam februári vizsgaidőszakában tehető, ha a mellék-

szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett a vizsgára jelentkező tanuló. 

 

3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

51 726 01  

Regeneráló balneoterápiás masszőr 
438 óra 
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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252. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

252.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

252.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

252.3. Témakörök 

252.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

252.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

252.3.3. Álláskeresés 

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. 



 

2604 

 

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. 

 

252.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

252.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

252.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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253. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

253.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

253.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

253.3. Témakörök 

253.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

253.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

253.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

253.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

253.4. 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. 
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253.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10323-12 azonosító számú 

Egészségügy és elsősegély 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10323-12 azonosító számú Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

x   x   x 

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás 

kérdésében 

  x       

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

  x       

Meggyőződéssel érvel a rendszeres 

testedzés és sportolás egészségre gyakorolt 

kedvező hatása mellett az ép és a 

fogyatékossággal élő emberek számára 

egyaránt  

  x x     

A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt 

figyelmet fordít a sportsérülések és az 

edzésártalmak megelőzésére 

  x       

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

  x       

Szakszerű elsősegélyt nyújt       x   

Indokolt esetben egészségügyi 

szakemberek (sportorvos, gyógytornász, 

stb.) segítségét kéri az edzésártalmak 

kivédéséhez, kezeléséhez, illetve a 

sérülések ellátásához 

  x   x   

Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

    x     

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
    x     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő 

fizikai terhelést alkalmaz 
    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése x x x x x 
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A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az 

edzés hatása a keringési rendszerre 
x   x     

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x   x     

A szabályozó szervrendszer, az edzés 

hatása a szabályozó rendszerre 
x   x     

A kiválasztás szervrendszere x         

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, 

anyag- és energiaforgalom 
x x       

Az egészséges táplálkozás és a 

folyadékpótlás  
  x       

Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x       

Az edzés és az energiaforgalom     x     

A fogyatékosság típusai    x       

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x       

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
  x       

Sportsérülések, elsősegélynyújtás       x   

A krónikus betegek testedzése, sportolása      x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
    x     

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció 

élettani háttere 
    x     

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai 
    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség   x x x   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK      

Megbízhatóság x   x  x x  x  

Felelősségtudat x   x  x x  x  

Döntésképesség x   x  x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség   x       

Meggyőzőkészség   x x     

Kapcsolatteremtő készség   x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  

Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  
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254. A

natómiai-élettani ismeretek tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

254.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, több későbbi képzési egységhez szolgáltat alapismereteket. 

 

254.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

254.3. Témakörök 

254.3.1. Az anatómia és az élettan tárgya, módszerei 

A két résztudomány különbségei, és egymást kiegészítő volta, tájékozódás az emberi 

testen.  

A test síkjai, irányai.  

A tantárgy szaknyelvi sajátságainak megismertetése. 

 

254.3.2. Az emberi szervezet szövetei 

A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése. A 

normális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint. A 

hámszövetek (működés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek és 

idegszövet alapvető élettani folyamatai 

Szövetek megjelenés alapján történő felismerése: egyrétegű lap-, köb, és hengerhám, 

többrétegű elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén rostos porc, harántcsíkolt izom, 

simaizom, szívizom, csontszövet, emberi vér. idegszövet esetében. 

 

254.3.3. A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapjai 

A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. A csövescsont 

szerkezete. A csontokat alak szerinti csoportosítása. A felépítés és a működés 

kapcsolatának különböző megjelenése az emberi mozgás szervrendszerében. A 

csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes 

kapcsolódás), az ízület részei, az ízületet összetartó erők.  

 

254.3.4. A vázrendszer felépítése és működése 

Az emberi csontváz fő elemei. A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, 

függesztőövek, végtagok, koponya) A csontváz csontjainak a csontvázon való 

elhelyezkedésük alapján történő felismerése és megnevezése. Az ember mozgási 

szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai (Keskeny 

medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja). 
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A koponya tájai. A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. Az agy- 

és arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 

A csigolya részei. A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó 

csigolyáik eltérő felépítése részletesen. A csigolyák alak szerinti azonosítása. A 

mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése 

és elhelyezkedése. 

 

254.3.5. Az izomzat felépítése és működése 

A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak. 

Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. Az izomeredés és a –tapadás 

fogalma. 

A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: 

Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: 

(két- és háromfejű felkarizom, hollócsőrkarizom, deltaizom, csípőizmok, kis- 

középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és nagy 

közelítőizom, fésűs és karcsúizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rombuszizom, széles- és hosszú hátizom),  

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső 

fűrészizom 

Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-,belső ferde és haránt hasizom, 

csípőhorpaszizom. 

A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: 

(vázizomszövet mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) 

elméletek ismerete. 

Az izomműködés szakaszainak ismerete, kontrakciótípusok. A tetanuszos 

összehúzódás kialakulása. 

 

254.3.6. A légzés szervrendszerének felépítése és működése 

A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A légzőszervi és a szövetlégzés 

közti kapcsolat. A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 

szenvedélyek. A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő 

léghólyagjainak felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés 

felismerésében. 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése 

(ábrázolás, ábraelemzés).  

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. 

Értse a mellkasi és a hasi légzés különbségét. Értse a mellhártya, a rekeszizom, a 

bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés folyamatában. 

Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint 

eltérő. 

 

254.3.7. A szív és a keringési rendszer felépítése és működése 

A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. A teljes vértérfogat 

mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő alkotórészei és 

ezek élettani jelentősége. 

A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a 

normál értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 
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Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. A 

nyirokkeringés lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és 

nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). A szív 

felépítésének és működésének kapcsolata. A szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítése 

(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott erek 

funkcióival.  

A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik 

gázcseréjével és a szív üregrendszerével. A fontosabb erek neve, lefutása az artériás 

és vénás keringésben. Az artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye és 

szerepe a keringésben. A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 

 

254.3.8. A kiválasztás szervrendszerének felépítése működése 

A vizeletkiválasztó rendszer főbb részei. A bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese 

szerepe a kiválasztásban. 

A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, 

visszaszívás, kiválasztás (exkréció) értelmezése. A nefron működése: vesetestecske 

(tok,hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-szakaszok, a csatorna falát behálózó 

hajszálerek funkciói. A szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai. 

A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának,valamint 

a gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai. 

A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. A folyadékbevitel 

mennyisége és a vesekőképződés összefüggésének ismerete.  

 

254.3.9. A szabályozás élettani törvényszerűségei 

Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi különbsége. A 

visszacsatolás szerepe a szabályozásban. Hasonlóságok és különbségek a 

hormonrendszer és az idegrendszer működésében (jeladó és célsejt kapcsolata)  

A kémiai szabályzás alapjai: kölünbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között. 

hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani 

hatásukban. 

 

254.3.10. A hormonrendszer működése 

A hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a hormontermelés 

szabályozása. A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás 

mechanizmusa. Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet 

ki (receptor - különbség). 

Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. Az ember belső 

elválasztású mirigyeinek elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok termelődési 

helyének és élettani hatásának ismerete: inzulin, adrenalin, glukagon, tiroxin, 

kalcitonin, parathormon, kortikoszteroidok tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, 

oxitocin, vazopresszin. 

A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és 

vízháztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének 

(parathormon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete. 

A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 

rendellenességek. 

A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 
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254.3.11. Az idegrendszer felépítése és működése 

 

Az idegsejt felépítése, típusai és funkciója, az idegszövet felépítése. A gliasejtek és a 

velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigetelés), a nyugalmi- és az akciós potenciál 

kialakulásának elmélete, az inger, az ingerület, az ingerküszöb fogalma.  

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, 

kémiai, fény, hő). A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és 

receptor kölcsönhatás függése. A droghatás ismerete a neurotranszmitterek 

helyettesítési elvén. 

A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és 

szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése.  

Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító 

sejttípusok (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), 

valamint a reflexív fogalma. 

A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, tájékozódás a gerincvelő keresztmetszeti 

képén. A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és 

funkciója. 

A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a 

gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr 

ereinek reflexes szabályozása stb). 

Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 

/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói. 

A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével. 

Abőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, 

szabad idegvégződések). Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek 

működésének általános elveit. 

 

254.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

254.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

255. E

gészségtan  tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

255.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, melyek 

segítik őket egészségük megőrzésében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismertetése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzetének kialakítása. A tanuló a tantárgy képzése során ismerkedjen meg a 

sportolók egészségét befolyásoló legfontosabb tényezőkkel. 

 

255.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

255.3. Témakörök 

255.3.1. Sport és életmód 

Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. A WHO 

egészségdefiníciója, A homeosztázis fogalmának értelmezése, jelentősége. A 

szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontossága. 

A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési 

rendszer egészségére gyakorolt hatásai. 

A sport, mint a minőségi élet összetevője, fitness-wellness alapismeretek. A mozgás 

szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete. 

A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a 

stresszoldásban és egyes krónikus betegségek kezelésében. A pihenés fogalma, aktív 

és passzív formái. 

A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, 

a magasvérnyomás /hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) 

kialakulásában szerepet játszó főbb kockázati tényezők. (rizikófaktorok). A megfelelő 

életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek (keringési 

betegségek, cukorbetegség) esetében. A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei. 

 

255.3.2. A tápcsatorna felépítése 

A táplálkozás részfolyamatai. A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes 

szakaszok feladata, szerveinek ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai 

funkciói. Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az 

emésztés folyamatában. 

A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és 

glikogénszintézisben, a raktározásban és a méregtelenítésben. 

A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés). 

A bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege. 

Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes 

folyamatai (nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés). 

 

255.3.3. Egészséges táplálkozás 

A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. A testtömegindex értelmezése, az 

értékét befolyásoló tényezők (testösszetétel, nem, életkor). 

A tápanyagok csoportosítása az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján 

(kalorigén, non-kalorigén) 

A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi 

rostok, ásványi anyagok, nyomelemek ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy 

túlzott fogyasztásuk ellen. A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. A 

zsírban oldódó vitaminok túladagolásának veszélye.  

A zsírok és olajok biológiai szerepe (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai 

védelem), a szénhidrátok természetes előfordulásai, az élő szervezetben betöltött 

szerepük. A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc), szerepük az 

anyagcserefolyamatokban. 
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A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. Az elhízás okai és következményei. A 

helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és 

kalóriaigényre és az energiaforgalomra gyakorolt hatásai. A táplálékpiramis helyes 

értelmezése. 

A folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei. 

A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai. 

 

255.3.4. Az immunrendszer felépítése és működése 

Az immunitás fogalma, az immunrendszer részei, működése. A nyirokrendszer 

anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett jelentősége. 

Afehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában. Az antigén és az 

antitest fogalma, az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz kialakulása.  

A védettség (immunitás) kialakulásának folyamata, típusai.  

Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső 

okai, az autoimmun betegség fogalma. 

A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringgés fenntartásában, a rendszeresen 

végzett sporttevékenység egészségmegőrző hatása. 

 

255.3.5. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 

A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes 

testtartás, testedzés). A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az 

egészségmegőrzésben. A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e 

traumák keletkezésének okai, időbeni lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, 

megelőzésük módjai.  

A rehabilitáció fogalma,  jelentősége a sportártamak kezelésében. 

 

255.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

255.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

256. E

lsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

256.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb általános 

és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat 

biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy 

a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

256.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 
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A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

256.3. Témakörök 

256.3.1. Újraélesztés 

Alapfogalmak, definíciók, a sérült vizsgálata, légzés, keringés ellenőrzése. 

Az újraélesztés ABC-je. Az újraélesztés folyamata. Sérült vizsgálati protokoll, 

Eszméletlenség jelei, stabil oldalfekvés, légútbiztosítás, lélegeztetés, 

mellkaskompresszió. 

Defibrillátor használata újraélesztés során. 

Hibák és szövődmények újraélesztés során. 

 

256.3.2. Sebzések , sebellátás 

A sebek fajtái 

A vérzések típusai és ellátásuk 

 

256.3.3. Traumás sérülések 

A törés, gerincsérülés, ficam, rándulás felismerése, tünete, ellátása. 

Akut és krónikus sportsérülések, sportártalmak típusai, ellátásuk. 

Vízből mentés szabályai, módjai. 

Sportsérülések prevenciója. 

 

256.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Tanterem 

 

256.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

257. F

unkcionális anatómia tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

257.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismereteit bővítse az emberi test anatómiája és 

működése közti összefüggések terén, komplex megközelítésben. Magába foglalja a 

szövettani alapismeretek kibővítését, a mozgatórendszer, a keringés, légzés és a szabályzás 

funkcionális elemzésének, tájanatómiai felépítés és a működés összefüggéseinek 

ismeretköreit. Kiegészíti az 9. -10. osztályban tanult anatómiai, élettani, terhelésélettani 

ismereteket, illetve integrálja a 4 év során különböző tantárgyak (közismereti biológia, 

komplex természettudomány stb) keretében az emberi testről elsajátított ismereteket, 

segítve ezzel a komplex szakmai érettségire történő felkészülést. 

 

257.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozásához kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. 

 



 

2620 

 

257.3. Témakörök 

257.3.1. Szöveti struktúrák élettani vetületei 

A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, 

simaizom, szívizom, csontszövet, emberi vér. Magyarázza, hogy a funkció hogyan 

tükröződik az adott szövet szerkezeti struktúrájában. 

A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai 

összetétele (szerves és szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban. 

Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában. A három izomszövet-

típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása. 

 

257.3.2. A vázrendszer felépítése és működése 

Acsontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó, 

vérképzés helyszíne, ásványianyag raktár). 

Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes 

ízülettípusok mozgásai. 

Avázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, alsó és felső 

ugróízület) jellemzése, az ízületi tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint. 

A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és 

mozgásminőségi következményei. 

A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata. 

 

257.3.3. Izomrendszer felépítése és működése 

A következő izmok funkcióinak ismerete: 

végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: 

(két- és háromfejű felkarizom, deltaizom, hollócsőrkarizom, csípőizmok, kis- 

középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, fésűs és karcsúizom, hosszú- a 

rövid- és nagy közelítőizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rombuszizom, széles- és hosszú hátizom),  

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom. 

hasizmok(egyenes-, külső ferde-,belső ferde és haránt hasizom, csípőhorpaszizom 

elülső fűrészizom.). 

A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az izom-

összehúzódás kémiai feltételrendszere, az izom energetikai folyamatai. 

Az izomeredés és a –tapadás fogalmának ismerete. 

 

257.3.4. Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 

A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek 

jellemzőit meghatározó tulajdonságai. A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a 

fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a véralvadás folyamatában. 

A vérszegénység lehetséges okai. A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe 

a vérzékenység, illetve trombózis kialakulásában. 

Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. A hajszálerek keringési 

jellemzői, funkciója az anyagcserében. 

A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek 

keresztmetszetének alakulása a keringési rendszerben.A szív teljes ingerületkeltő és 

vezető rendszerének részei, valamint a szívritmus idegi szabályzásának módja. 

 

257.3.5. Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 
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A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. A légcsere, a 

gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a 

kétféle metabolizmus szerepe az izomműködésben. 

A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások 

következtében kialakuló nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában. 

A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában. –A 

kemoreceptorok és a mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban. A 

légzésvezérlés idegi szabályzása. 

 

257.3.6. Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és mozgató területek 

működésének összehangolásában 

A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában. Az agykéreg szerepe az 

akaratlagos mozgások kialakításában. A mozgatópályák kereszteződéseinek 

funkcionális következményei. A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások 

szerepe az automatizált mozgások szabályozásában. A kisagy funkciói 

(mozgáskoordináció, finomhangolás, szűrés).  

A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és 

működésének összehasonlítása. A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. 

(a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív és a vérerek szimpatikus és 

paraszimpatikus befolyásolása). A keringés és a testhőmérséklet szabályozása. 

Az öröklött emberi magatartásformák. A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási 

folyamataiban, komplex viselkedésében. 

 

257.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

257.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

258. T

erhelésélettan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

258.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák, egy emberi 

szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a 

szervezetre. Célja megismertetni a tanulókat a terhelés és az életkor összefüggéseivel, 

felkészíteni a tanulókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek alkalmazására. 

 

258.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 
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258.3. Témakörök 

258.3.1. Edzéselméleti alapfogalmak 

Edzés, edzésmódszer, edzéseszköz fogalma. 

Terhelés fogalma, külső és belső terhelés. 

Külső terhelés összetevői. 

Terhelés fázisai, túlkompenzáció. 

Edzésalkalmazkodás fogalma. 

Túledzettség fogalma, típusai 

 

258.3.2. Terhelés hatására a szervezetben végbemenő változások 

Homeosztázis fogalma, összetevői. 

Terhelés hatására a szervezetben végbemenő változások (hipertermia, dehidratáció, 

sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának változása, vércukorszint 

változása). 

Védekezés a káros hatások ellen. 

 

258.3.3. Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben 

Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok (biológiai oxidáció, erjedés). 

A Pasteur-effektus fogalma. 

Energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob). 

Az energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai. 

Steady state, anaerob küszöb fogalma. 

 

258.3.4. Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 

Mozgatórendszer feladatai, részei. 

Csontok típusai, csöves csont felépítése, csontnövekedés. 

Csontok összeköttetése, ízület felépítése. 

Izomszövet felépítése. 

Izomműködés mechanizmusa. 

Izomkontrakció típusai. 

Izomrostok típusai, jellemzői. 

A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

Az aktív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

 

258.3.5. Terhelés hatása a légzés szervrendszerére 

A légzőrendszer feladata, felépítése. 

A tüdő jellemzése. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési 

perctérfogat, vitálkapacitás). 

A tüdő adaptációs folyamatai. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a 

nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége. 

 

258.3.6. Terhelés hatása a keringési rendszerre 

A keringési rendszer feladatai, felépítése. 

A szív jellemzése (elhelyezkedés, felépítés, önálló ingerkeltő és ingerületvezető 

rendszer). 

A nyirokrendszer jellemzése. 

Az egyes értípusok összehasonlítása. 
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A vér összetevői, jellemzése. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat, 

perctérfogat). 

Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak 

összehasonlítása. 

Pulzusfajták és jelentőségük. 

A szív adaptációs folyamatai. Edzett szív, edzésbardycardia. 

A szívműködés adaptációs folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob 

munkát végző sportoló esetében. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és 

a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

 

258.3.7. A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata 

A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása. 

A szabályozás feladatai. Negatív visszacsatolás. 

A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása. 

Mirigy fogalma, típusai. 

Hormon fogalma, típusai. 

Az agyalapi mirigy hormonjai. 

A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese, 

hasnyálmirigy, nemi mirigyek)  

Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások. 

Az idegszövet felépítése. 

Elemi idegjelenségek. 

A mielinizáció és a mozgástanulás kapcsolata. 

A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. 

A Selye-féle stresszelmélet. 

Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás 

végrehajtásával. 

Az idegrendszer adaptációs folyamatai. 

 

258.3.8. A terhelés és a táplálkozás kapcsolata 

Tápanyagok fogalma, csoportosítása. 

Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása. 

A sporttáplálkozás alapelvei. 

Táplálkozás a terhelés előtt és alatt. 

Táplálkozás a terhelés után. 

 

258.3.9. Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai 

Naptári és biológiai életkor fogalma. 

Terhelés és biológiai életkor. 

Szenzibilis időszak fogalma. 

Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik. 

Erőfejlesztés különböző életkorokban. 

Az időskori sportolás jellemzői. 

 

258.3.10. Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének sajátosságai 

Fogyatékosság fogalma, típusai. 

Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői. 

Krónikus betegség fogalma. 
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Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma, krónikus elhízás, epilepszia, 

magas vérnyomás). 

Krónikus betegek sportolásának jellemzői. 

A terhesség és a sportolás kapcsolata. 

 

258.3.11. A teljesítményfokozás 

A teljesítményfokozás módszerei és eszközei. 

A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei. 

A dopping fogalma. Doppingosztályok. 

Az antidopping program. 

 

258.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

258.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10324-12 azonosító számú 

Edzéselmélet és gimnasztika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10324-12 azonosító számú Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

 Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak 

megfelelően összeállítja az edzésprogramot, 

illetve a gyakorlatanyagot 

x       

 A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) 

állapotának megfelelően meghatározza a 

terhelési tényezőket 

x   x   

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok (foglalkozásrészek) jelentőségét 

és szerepét a távlati célok elérésében  

x       

A korszerű edzéselvek és –módszerek 

figyelembevételével célirányosan fejleszti a 

foglalkozásokon résztvevők motoros 

képességeit 

x x   x 

Munkája során figyelembe veszi a 

fejleszthetőség szenzitív időszakait, ugyanakkor 

törekszik a képességek harmonikus fejlesztésére 

is 

x x   x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek 

(foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasznosítja további munkája 

során 

x       

Szakszerűen és hatékonyan irányítja a 

gyakorlatok végrehajtását 
  x   x 

Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, 

szakszerű bemelegítést és levezetést alkalmaz 
  x x x 

A mozgások tanítása során felhasználja a 

sportoktatás általános elveit és módszereit 
x       

Változatos formában használja a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlatrendszerét 
x x x x 

A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi   x x x 

Meghatározza az adott motoros képesség 

fejlesztését célzó gyakorlatokat 
x x x x 

Pontosan és közérthetően használja a 

szaknyelvet 
x   x   

Szükség esetén rajzírást alkalmaz     x   

A körülmények együttes mérlegelését követően 

kiválasztja a megfelelő gyakorlatvezetési 

módszert 

      x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, 

teljesítőkészség 
x       

Edzésterhelés, elfáradás  x x     

Az alkalmazkodás x       

Edzéseszközök és a terhelés összetevői x x x   

Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek x       

Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük 

elmélete 
x   x   

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének 

elmélete 
x   x   

Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet x   x   

Mozgástanulás, mozgástanítás x x     

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív 

időszakai 
x       

A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere     x x 

A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok 

ábrázolása 
    x x 

Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és 

kombinálás 
    x x 

Gyakorlatelemzés, izomtérkép     x   

Az általános bemelegítés és levezetés   x   x 

Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika 

mozgásanyagával 
  x x x 

Gyakorlatvezetési módszerek       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség x   x   

Szakmai nyelv használata x   x x 

Motoros készség   x   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x x x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság   x   x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség   x   x 

Közérthetőség   x   x 

Motiváló készség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   x   x 
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259. E

dzéselmélet tantárgy 170 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

259.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzéselmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók átfogó és rendszerezett 

ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés 

hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, 

továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit. Ismertesse meg a tanulókkal a motoros 

képességek fajtáit és jellemzőit, továbbá közvetítse mindazokat az ismereteket, amelyek a 

hatékony edzéstervezési és edzésvezetési folyamatok előfeltételeit jelentik. 

 

259.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

259.3. Témakörök 

259.3.1. Edzéselméleti alapfogalmak  

Edzéselmélet alapfogalmai (kultúra, testkultúra, sport, edzés, edzettség, teljesítmény, 

terhelés, alkalmazkodás, fáradás, mozgásszerkezet, mozgástípusok és fajták, 

képességek és készségek,ciklusok, stratégiák, taktika, fitness, rekreáció). 

A teljesítmény és az edzés összetevői. 

Általános és speciális edzettség fogalmai. 

Az edzéselmélet története, kialakulása. 

 

259.3.2. Motoros képességek  

A kondicionális képesség fogalma, az erő és fajtái (maximális erő, gyorserő, 

erőállóképesség ) gyorsaság, állóképesség, kondicionális képesség összefüggése, 

izületi mozgékonyság fogalmuk, megjelenési formái, fejlesztésük. 

Koordinációs képességek (mozgáskoordináció, mozgáskészség és mozgás tanulás 

fázisai- ismeret, jártasság, készség-, stratégia és taktika fogalmuk, jellemzőik. 

Kondicionális, és koordinációs képességek életkori sajátosságai. 

Az edzés és a versenyzés összefüggése a sportverseny meghatározása, jellemzői, 

versenyhelyzet elemzésének szempontjai, a versenyzési motívumok, konfliktusok. 

Rajtállapot (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia.) 

 

259.3.3. Edzésmódszertan 

A kondicionális, koordinációs képességek és ízületi mozgékonyság fejlesztésének és 

teljesítmény értékelésének főbb módszerei. A mozgástanulás elvei és főbb fázisai. 

Tehetség és a kreatív finomkoordináció szakaszai közötti összefüggés. 

Az edzéstervezés és dokumentáció főbb jellemzői: A dokumentumok részletes 

felsorolása, formai követelményei. Az edzés részei, típusai, jellemzői, edzéseszközök 

és csoportosításuk. 

Edzéselvek, fogalma, értelmezése. 

Túledzettség fogalma, típusai, jellemzői. 
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Az edzettségi állapotok összetettsége, mérhetősége (izomerő, állóképesség, gyorsaság, 

ízületi hajlékonyság) felmérését szolgáló eljárások fejlesztésük módszertana. 

Rekreációs edzéstervezés sajátosságai. 

 

259.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

259.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

260. E

dzésprogramok gyakorlat tantárgy 242 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

260.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzésprogramok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, 

életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, 

vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a 

tanulók – a megadott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

260.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

260.3. Témakörök 

260.3.1. Edzéslátogatás, dokumentálás  

Megadott szempontok szerint folyamatos edzésdokumentációk készítése az 

edzéslátogatásokról. 

Edzésdokumentáció tartalmi összetevői: 

- külső körülmények rögzítése (helyszín, tárgyi feltételek, edzésen használt 

eszközök, időjárási körülmények, edzésen résztvevők száma) 

- edzés jellegének rögzítése (taktikai edzés, képességfejlesztés, stb.) 

- edzés tartalmi elemeinek rögzítése 

(bemelegítés mozgásanyaga, az edzés fő részének tartalma, edzésmódszerek 

alkalmazása, edzés levezető részének mozgásanyaga, gimnasztika rajzírással, 

szakleírással) 

- élettani tényezők rögzítése (fáradtsági index, intenzitás index, pulzusmérés az 

edzésen) 

Az edzésdokumentációk folyamatos értékelése. 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával. 
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Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése. 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor). 

Fitnesztermek és fitnesz órák látogatása (fitness-wellness instruktor). 

Versenyek látogatása (sportedző). 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Sportjátékok szabályismerete. 

Sportjátékok video elemzése (játékszituációk, taktikai elemek felismerése). 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése. 

Mérkőzés látogatások során saját sportági jegyzőkönyvek készítése. 

Más sportágak (csapatsportok, sportjátékok) jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása.  

Előre megadott szempontok szerint a mérkőzés látogatások során statisztikák készítése, 

elemzése. (Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes 

feladatait.) 

 

260.3.2. Motoros képességfejlesztés I.  

Rövid távú állóképesség fejlesztése. 

Közép távú állóképesség fejlesztése. 

Hosszú távú állóképesség fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel. 

Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel.  

Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással.  

Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése.  

A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése.  

Az egyensúlyozási képesség fejlesztése.  

A ritmusérzék fejlesztése. 

A reagálási képesség fejlesztése.  

A téri tájékozódási képesség fejlesztése . 

Az összekapcsolódási képesség fejlesztése.  

A differenciáló képesség fejlesztése.  

Az ügyesség fejlesztése . 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 
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260.3.3. Motoros képességfejlesztés II.  

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés   

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok  

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok  

Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok  

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

A reagálás gyorsaságának fejlesztése   

A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése   

Gyorsulási képesség fejlesztése 

Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

Gyorsasági állóképesség fejlesztése 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

260.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A választott szakképesítés jellegének megfelelő sportlétesítmény 

 

260.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

261. G

imnasztika elmélet tantárgy 170 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

261.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású képességfejlesztő 

programok összeállítására. A gimnasztika valamennyi sportág és fittségi program előkészítő 

mozgásanyaga, továbbá minden motoros képességfejlesztő edzés szakmai alapja 

 

261.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma tematikai 

egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

261.3. Témakörök 

261.3.1.  A gimnasztika mozgásrendszere  
A gimnasztika története, mai értelmezése. 

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei  

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)  

A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei. 

A test síkjai, tengelyei.  

A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete. 

A rajzírás alapelvei.  

A rajzírásban használt jelek. 

A kiinduló helyzetek rajzírása. 

Állások. 

Térdelések. 

Ülések. 

Fekvések. 

Kéz- és lábtámaszok. 

Egyéb támaszok. 

Függések és vegyes helyzetek. 

Gimnasztikában használt kartartások. 

Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága szerint. 

A gyakorlatok szakleírásának szempontjai. 

Mozgások rajzírása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 

Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. 

Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással. 

 

261.3.2. A gimnasztika szaknyelve  
A gimnasztika jelentősége a sportolók képzésében, nevelésében. 

A gimnasztikázással megoldható feladatok. 

Dinamikus gyakorlatok tervezése és gyakorlatláncok leírása szaknyelvvel. 

Rendgyakorlatok. 

A mozgás szervrendszerének fontosabb anatómiai ismeretei. 

Nyújtó hatású alapformák. 

Erősítő hatású alapformák. 

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek. 
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A légzés.  

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga. 

Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Szabadon választott sportágak sportágspecifikus bemelegítésének mozgásanyaga. 

A célgimnasztika alkalmazásának területei. 

Erőkifejtési módok rendszere. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású alapformák. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

 

261.3.3. Rajzírás 
Kéziszer gyakorlatok felhasználásának lehetőségei. 

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-

mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-

hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése, 

tervezése, rajzírása(kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-el végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése, tervezése, 

rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom 

erősítő gyakorlatok) 

Ugró kötél gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása ( kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, váll,-

hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása. 

 

261.3.4. Gyakorlatelemzés és tervezés  
Az ember természetes mozgásai. 

Járás, futás. 

Ugrások, dobások. 

Emelések, hordások. 

Küzdő gyakorlatok. 

Mászások, függeszkedések. 

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása. 

A fej és a nyak mozgásai. 

Karmozgások.  

Vállöv és a kéz mozgásai. 

Egyszerűsített izomtérkép. 

Az antigravitációs izmok. 

Összetett karmozgások erősítésének lehetőségei. 

Lábmozgások. A lábfej mozgásai. 

Lábizmok erősítésének lehetőségei. 

Törzsizmok működése és funkciója. 

Törzsizmok erősítésének lehetőségei. 

A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei. 
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A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a 

módszerei.(verbális, vizuális, kevert módszerek) 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, 

mozgásirány, mozgásterjedelem stb.) 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó, stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő, stb.) 

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával. 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése. 

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával. 

Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok. 

Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal.(játékok, versenyek, váltóversenyek) 

 

261.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

261.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

262. G

imnasztika gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

262.1. A tantárgy tanításának célja 
A gimnasztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gimnasztika 

mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai kivitelezése, az 

edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlat-végrehajtás szakszerű 

irányítására 

 

262.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

262.3. Témakörök 

262.3.1.  Szabadgyakorlatok I.  
Kiinduló helyzetek ismerete, helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Kiinduló helyzetek helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

A bemutatott kiinduló helyzetek helyes szaknyelvi meghatározása. 

 Állások. 

Térdelések. 

Ülések. 

Fekvések. 

Kéz- és lábtámaszok. 

Egyéb támaszok. 

Függések és vegyes helyzetek. 



 

2635 

 

Fogásmódok ismerete, felismerése, alkalmazása (pl. bordásfal, kéziszerek használata közben). 

A bemutatott fogásmódok helyes szaknyelvi meghatározása. 

Kartartások ismerete, helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Kartartások helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

A bemutatott kartartások helyes szaknyelvi meghatározása. 

Meghatározott szempontok szerint 4,8 és 16 ütemű kartartásokból álló gyakorlatlánc 

tervezése, bemutatása. 

Gimnasztikai alapmozgások helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Gimnasztikai alapmozgások helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

A gimnasztikai alapmozgások helyes szaknyelvi meghatározása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 

Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. 

Meghatározott szempontok szerint 4,8 és 16 ütemű gyakorlatlánc tervezése, bemutatása. 

 

262.3.2. Szabadgyakorlatok II. 
Rendgyakorlatok végrehajtása.  

Alakzatalakítások szóban közlés és bemutatás alapján.  

Statikus és dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása bemutatás 

alapján. 

Statikus és dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés 

alapján. 

Ernyesztést és lazítást segítő gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

Ernyesztést és lazítást segítő gyakorlatok helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Az általános bemelegítés blokkjainak mozgásanyaga.  

A mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és 

bemutatás alapján. 

Keringést fokozó gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és bemutatás 

alapján. 

Dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és 

bemutatás alapján. 

Erősítő hatású alapformák helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és bemutatás alapján. 

Az általános bemelegítés egyes blokkjainak részenkénti, együttes gyakorlatvezetése. 

Légző gyakorlatok, légzéstechnikák végrehajtása, alkalmazása. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Szabadon választott sportág (sportágak) sportág specifikus bemelegítésének mozgásanyaga, 

gyakorlatvezetése.  

Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása. 

Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása. 

 

262.3.3. Eszközös gyakorlatok  
Kézisúlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 
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Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok végrehajtása, 

tervezése, oktatása. 

Szabadon választott 10-12 állomásból álló eszközös köredzés tervezése, oktatása.  

Meghatározott szempontok szerinti 10-12 állomásból álló eszközös köredzés tervezése 

oktatása. 

 

262.3.4.  Gimnasztikai gyakorlatvezetés  
Az ember természetes mozgásainak végrehajtása, hatáselemzése. 

Nyakgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők változtatásával, 

az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.  

Kar és vállgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.   

Lábgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők változtatásával, az 

eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.  

Törzsgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők változtatásával, 

az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.   

Összetett gyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.   

Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok elemzése.  

Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása. 

Szabadon választott kéziszer gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása. 

Meghatározott szempontok szerinti kéziszer gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása. 

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetése, közlése, gyakorlatvezetése a megtanult 

módszerekkel. 

Kondicionális képességeket fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése.   

Ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése. 

 

Izolációs és összetett gyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Szabadon választott váltóversenyek tervezése, vezetése. 

Meghatározott szempontok alapján történő váltóversenyek tervezése, vezetése. 

Népi játékok elsajátítása, vezetése. 

 

262.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tornaterem 

 

262.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10322-12 azonosító számú 

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10322-12 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított 

közösség vagy egyén egészséges 

személyiségfejlődésére 

x x   

Tudatosan alkalmazza a korszerű 

pedagógia és pszichológia elveit 
x x   

Az életkornak megfelelő oktatási 

módszereket választ 
x     

Észreveszi a tehetséget, és támogatja 

kibontakozását 
x x   

Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési 

lehetőségeket 
x x   

Az adott szituációnak megfelelő, hatékony 

kommunikációt folytat 
    x 

Eredményesen kezeli a csoportdinamikai 

folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat 
x x x 

Szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét kéri a tanítványoknál, 

klienseknél észlelt lelki eredetű nehézségek 

kezelésére 

  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak (személyiség, nevelés, 

szocializáció, tanulás, viselkedés, 

cselekvés) 

x     

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei 
x     

A nevelés folyamata x     

Kompetenciák fejlesztése x x   

A nevelés lehetősége és szükségessége a 

sport és rekreációs szakmákban 
x     

A sportoktatás elmélete és módszertana x     

Életkorok pedagógiája x     

Tehetség – sporttehetség x x   

A személyiség pszichológiai értelmezése   x   

Személyiségjellemzők és lelki egészség az 

egyes életszakaszokban 
  x   

Gyakori viselkedési zavarok és pszichés 

problémák 
  x   
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A megismerő tevékenység   x   

Cselekvések ösztönző, szervező és 

végrehajtó szabályozása 
  x   

A sporttevékenység pszichológiai 

sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása. 
  x   

A társas interakciók folyamata és 

befolyásoló tényezői 
    x 

A kommunikáció szerepe és alapformái.     x 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban. 
      

Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés 
x x x 

Konfliktuskezelés x x x 

Szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 
x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x x x 

Olvasott szöveg megértése x x x 

Hallott szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x 

Türelmesség x x x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tolerancia x x x 

Irányítási készség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x 

Problémaelemezés, -feltárás x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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263. K

ommunikáció tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

263.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a kommunikációs készség szakmaspecifikus fejlesztése, 

szituációhoz kötött megfelelő és tudatos alkalmazása. A szövegértési és szövegalkotási 

készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a 

tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció megfelelően kiválasztott 

eszközeinek célirányos használatára a kommunikációs helyzetnek (tér, idő, cél, 

résztvevők) megfelelően. Az asszertív kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása 

az interakció során. 

 

263.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül: kommunikációs alapismeretek., 

beszédhelyzetek, dramatikus játékok, retorikai ismeretek témakörökhöz. A 

Sportpszichológia tantárgyon belül: agresszív, passzív és asszertív viselkedés témakörhöz. 

 

263.3. Témakörök 

263.3.1. A kommunikáció szerepe és alapformái 

Kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, és mellékfunkciói. 

Nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának lehetőségei: az élőszó zenei 

kifejezőeszközei, a nonverbális kommunikáció által közvetített jelzések értelmezése. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepe a kommunikációs folyamatban, értelmezése 

és tudatos alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben.  

A gyakorlatban megjelenő nem nyelvi kifejezőeszközök értelmezése és elemzése 

(például kép- és hanganyag alapján). 

Kommunikáció típusai, azok jellemzői: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

Beszédhelyzetek megítélése; a megfelelő stílus és magatartás értelmezése, 

alkalmazása.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

 

263.3.2. Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

Az asszertív kommunikáció fogalma. 

Az asszertív kommunikáció jellemzői, nyelvi és nem nyelvi formái.  

Az információ hatékony befogadása, értelmezése, a szituációnak megfelelő 

önérvényesítés. 

Az asszertív meggyőzés retorikai eszközei, érvelési technikái,  

A megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása az érzelmi és értelmi 

hatáskeltésre. 

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos 

előadásmód eszközei, szemléltetésének módjai(bemutatás, prezentáció stb.)  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai 

eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközeinek alkamlmáza a különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés különböző formáiban. 

 

263.3.3. A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 
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A szakmaspecifikus interakciók során megjelenő szituációk (edző-sportoló; edző-

sportszervezet; edző-nyilvánosság; edző-tanintézmény stb.), színtereket (edzés, 

versenyhelyzet, egyesület, média, iskola stb.) ismerete. 

Az alkalmazható kommunikációs formák, műfajok (személyes/csoportos beszélgetés, 

megbeszélés; terv; beszámoló; értekezlet; utasítás stb.) ismerete. 

A sportolók motiválása, véleményformálás, reflektálás a fennálló kommunikációs 

tényezők figyelembevételével, a megismert kommunikációs technikák 

alkalmazásával. 

A gyakorlati szituációk, a megjelenő kommunikációs elemek felismerése, értelmezése, 

elemezése (például filmbejátszás alapján). 

 

263.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

263.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

264. S

portpedagógia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

264.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

 

264.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

264.3. Témakörök 

264.3.1. Az oktatás-nevelés folyamata 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás)  

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, szinterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

264.3.2. Edzői szerepek 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 
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264.3.3. Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői 

A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa  

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

264.3.4. Tehetség, tehetséggondozás 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés   

A sportágválasztás formái hazánkban 

 

264.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

264.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

265. S

portpszichológia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

265.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

 

265.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

265.3. Témakörök 

265.3.1. A személyiség jellemző jegyei 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

 

265.3.2. A sporttevékenység pszichológiai jellemzői 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 
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265.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

265.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10325-16 azonosító számú 

Szervezés és vállalkozás alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10325-16 azonosító számú Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

Felméri és értékeli a működési területén zajló piaci 

viszonyokat 
x x 

Szakmai tevékenységének megfelelő gazdasági formát 

választ és reálisan felméri a jelentkező közterheket 
  x 

Részt vesz társadalmi szervezet megalapításában és 

működtetésében 
x x 

Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és pénzügyi 

szabályokat 
  x 

A felelősségi és a kártérítési szabályok tudatában végzi 

tevékenységét 
  x 

Közreműködik tevékenysége pénzügyi alapjainak 

megteremtésében, a szponzorok és mecénások 

megtalálásában, megtartásában 

x x  

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és 

közreműködik a pályázatok elkészítésében 
x   

Részt vesz rendezvények, tanfolyamok szervezésében x   

Hatékonyan él az elektronikus információgyűjtés és 

ügyintézés lehetőségével 
x   

Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és adminisztratív 

feladatokat 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sport és a rekreációs piac általános jellemzői, keresleti, 

kínálati viszonyai  
x   

A sport és a rekreációs vállalkozások fő tevékenységi 

területei  
x x 

Vállalkozási formák, részvétel a sport és a rekreációs 

üzletben  
  x 

Non-profit szervezetek működése a sportban és rekreációban x   

Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai   x 

Szakmaspecifikus szerződések   x 

Felelősségi és kártérítési szabályok    x 

Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai    x 

A sport és a rekreáció anyagi forrásai    x 

Szponzorálás x   

Pályázatok x   

Sport és rekreációs rendezvények, események szervezési 

modellje 
x   
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Tanfolyamszervezési feladatok x   

A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok     x 

A szakmai munkát kísérő adminisztrációs feladatok    x 

Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai munkában x   

Adatbanképítés és a szakmai vélemények megismerésének 

módszerei, szabályai 
x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Fogalmazás írásban x x 

Elemi szintű számítógép használat  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kockázatvállalás x x 

Megbízhatóság x x 

Szervezőkészség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kezdeményezőkészség x x 

Interperszonális rugalmasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x x 

Numerikus gondolkodás, matematikai készség    x 

Tervezés x x 

 

266. G

azdálkodási és vállalkozási ismeretek tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

266.1. A tantárgy tanításának célja 

A tárgy a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. 

Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével 

értelmezhetőek a specifikus gazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok. Átláthatóvá 

teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait 

(marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és 

szerepével. A tanulók alapvető közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket 

szereznek, melyhez szorosan hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. 

Megismerkednek járulékfizetési kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti 

kérdésekkel. A tantárgy további oktatásának célja a legfontosabb vállalati, vállalkozási 

ismeretek és az alapvető vállalkozói döntésekhez szükséges alapismeretek elsajátítása. A 

tantárgy átfogó ismereteket nyújt a vállalkozások alapításával, működtetésével, 

finanszírozásával, az üzleti tervezés folyamatával kapcsolatban. 

 

266.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

266.3. Témakörök 

266.3.1. A sport üzleti kérdései 

A sport üzletté válása 

A sport, mint piac 
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A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

 

266.3.2. Pénzügyi alapok 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

 

266.3.3. A vállalkozás formái 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

266.3.4. Jogi szabályozás 

A sport jogági és jogterületi vonatkozásai  

A sportszervezetekre, sportvállalkozásokra vonatkozó szabályozók 

Az állami szervezetrendszer és az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

Szerződések a sportban, sportszerződések 

Sportszervezetek a sportjog rendszerében 

Speciális munkajogi szabályok a sportban 

Felelősségi és kártérítési szabályok a sportban 

 

266.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

266.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

267. S

portmenedzsment tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a(z) fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

267.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a 

leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők 

ellátásában, sportversenyek megszervezésében és menedzselésében. 

 

267.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

267.3. Témakörök 
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267.3.1. Szervezési-vezetési ismeretek 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése 

A sport szerkezete és felépítése hazai és nemzetközi viszonylatban 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere 

Szponzoráció és a támogatás a különbségei 

A TAO rendszere 

Az EU és a sport 

 

267.3.2. Sportmarketing 

A sportmarketing elméleti alapjai 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggései 

Imázs, PR 

 

267.3.3. Eseményszervezés 

A sportesemények, sportrendezvények módszertana 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének módszertani kérdései 

Az eseményszervezés folyamata 

Az önkéntesség és a sport 

 

267.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

267.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10326-12 azonosító számú 

Sportági alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10326-12 azonosító számú Sportági alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

Tisztában van az olimpiák, illetve a választott sportága 

történetével, szabályaival, szervezeti felépítésével. 
x  

Népszerűsíti sportágát a megfelelő helyszíneken és fórumokon x x 

Tudatos, előre megtervezett program alapján vezeti edzéseit   x 

Az aktuális körülményekhez igazodva, rugalmasan módosítja az 

edzéstervet 
  x 

A csapat (csoport) életkori sajátosságainak, és a tanítványok 

aktuális állapotának megfelelő edzésvezetési módszereket 

alkalmaz 

  x 

Megtanítja a sportági mozgásanyag alaptechnikáit   x 

A technikai elemeket az egyéni adottságok figyelembe vételével 

oktatja 
  x 

Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb szabályait x   

Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést és levezetését 

alkalmaz 
  x 

Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét 

és szerepét a sportteljesítményben 
  x 

Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek 

és készségeinek fejlesztésére 
  x 

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát, és az 

eredményeket hasznosítja a további felkészítésben 
  x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben 
  x 

Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja képességei 

kibontakoztatását 
  x 

Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet fordít a balesetek és 

a sérülések megelőzésére, szükség esetén szakszerű 

elsősegélyben részesíti tanítványait 

  x 

Szükség esetén konzultál a munkáját segítő szakemberekkel 

(egészségügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák stb.) 
  x 

Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a 

tanítványok szüleivel 
  x 

Közreműködik a kedvező csapat (csoport) légkör 

megteremtésében 
  x 

Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását 
x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Ókori és újkori olimpiák, Sportági profil, a sportág kialakulása, 

nemzetközi és hazai története  
x   

A sportág szakemberei, a sportoktató sportági kompetenciái x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői  x   

Edzéselméleti és gimnasztikai alapfogalmak ismerete  x 

Á bemelegítés, a képességfejlesztés és a levezetés általános és 

sportágspecifikus módszertana 
 x 

Sportágspecifikus bemelegítés és levezetés    x 

Sportági alaptechnikák bemutatása    x 

Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana   x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport sportági 

felkészítésének tervezése 
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport 

sportágspecifikus képességfejlesztése  
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési 

sajátosságai, módszerei 
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi 

állapotának ellenőrzése és értékelése 
    

A sportág versenyrendszere x   

A sportág verseny-, illetve játékszabályai  x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése x x 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás  x x 

A sportágra jellemző sérülések megelőzése és felismerése    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Eszközhasználati készség   x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Terhelhetőség    x 

Kitartás   x 

Türelmesség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség    x 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Módszeres munkavégzés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x 

 

  



 

2652 

 

268. S

portági alapok elmélet tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

268.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek az ókori és 

újkori olimpiák, valamint választott sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, 

illetve játékszabályairól. A tantárgy elsajátítása után a tanulók képesek legyen 

sportágukban a tehetség felismerésére, valamint gondozására. 

 

268.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

268.3. Témakörök 

268.3.1. Olimpiatörténet 

Az ókori olimpiák kialakulása, eszmerendszere (kalokagathia). 

Az ókori olimpiák helyszínei, versenyzői, versenyszámai. 

Az ókori olimpiák hanyatlása. 

Az olimpiai eszme újjászületése, az újkori olimpiák kialakulása, magyar vonatkozásai. 

Az olimpiai eszme, a NOB és a MOB szerepe az eszme ápolásában. 

Az olimpia jelképei. 

Az újkori olimpiák történetének fordulópontjai. 

Kiemelkedő magyar eredmények, sportágak. 

A paralimpia. 

 

268.3.2. A sportágtörténete és versenyrendszere 

A sportág kialakulása, hazai története 

A sportág nemzetközi története 

A sportág kiemelkedő alakjai 

Sportági kompetenciák, célcsoport 

A sportág versenyrendszere 

A sportág hazai és nemzetközi szervezetei 

A sportág szervezeteinek egymáshoz való viszonya 

Élsport, versenysport helyzete Mo-n, nemzetközi kontextus 

A sportág utánpótlásnevelési rendszere 

A sportág verseny-, illetve játékszabályai 

 

268.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

268.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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269. S

portági alapok gyakorlat tantárgy 310 óra/310 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

269.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az edzéselméleti és gimnasztikai alapfogalmak 

átismétlése után a tanulók átfogó képet kapjanak a bemelegítés, a gimnasztika, a motoros 

képességfejlesztés és a levezetés módszertanáról. Az előzetes ismeretekre támaszkodva 

legyenek képesek megtervezni és megtartani edzés-részeket, képességfejlesztő 

foglalkozásokat. 

 

269.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

269.3. Témakörök 

269.3.1. Edzéselméleti alapok 

Az edzéselmélet alapfogalmai (edzés, edzésalkalmazkodás, edzéseszközök, 

edzésmódszerek, terhelés, túlkompenzáció) 

A motoros képességek rendszere 

 

269.3.2. Gimnasztikai alapok 

Gimnasztikai alapfogalmak 

A gimnasztika gyakorlatanyaga 

A gimnasztikai szaknyelv, gyakorlatvezetési módszerek 

A rajzírás 

 

269.3.3. Bemelegítés, gimnasztika 

A bemelegítés felépítése, szerepe a terhelésben 

Gimnasztikai gyakorlatvezetés 

Gimnasztikai gyakorlatláncok tervezése 

Bemelegítés tartása, hospitálása 

 

269.3.4. Képességfejlesztés 

A képességfejlesztés módszertana (szenzibilis időszakok, módszerek, eszközök). 

Az erőfejlesztés módszerei. 

Az erő felmérését szolgáló tesztek. 

Erőfejlesztő foglalkozások tervezése. 

Erőfejlesztő foglalkozások tartása. 

A gyorsaságfejlesztés módszerei. 

A gyorsaság felmérését szolgáló tesztek. 

Gyorsaságfejlesztő foglalkozások tervezése. 

Gyorsaságfejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása. 

Az állóképesség-fejlesztés módszerei. 

Az állóképesség felmérését szolgáló tesztek. 

Állóképesség-fejlesztő foglalkozások tervezése. 

Állóképesség-fejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása. 

Koordinációs képességek fejlesztésének módszerei. 

Koordinációs képességek felmérését szolgáló eljárások 
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Koordinációs képességeket fejlesztő foglalkozások tervezése. 

Koordinációs képességeket fejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszerei. 

Az ízületi mozgékonyságot fejlesztő foglalkozások tervezése. 

Az ízületi mozgékonyságot fejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása. 

 

269.3.5. Levezetés 

A levezetés funkciói, módszertana. 

Levezető technikák (nyújtás, relaxáció) 

Levezető foglalkozások tartása, hospitálása. 

Kiegészítő edzésformák: Off-side work, preventív mozgásformák és eszközök 

használata, rehabilációs gyakorlatok, egyéni technikai fejlesztés formái. 

 

269.3.6. Sportágspecifikus gimnasztika 

Sportágspecifikus bemelgítés tervezése, tartása, hospitálása és értékelése. 

 

269.3.7. Sportágspecifikus képességfejlesztés 

Sportágspecifikus képességfejlesztő foglalkozások tervezése, tartása, hospitálása és 

értékelése. 

 

269.3.8. Sportágspecifikus levezetés 

Sportágspecifikus levezető foglalkozások tervezése, tartása, hospitálása és értékelése. 

 

269.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, a sportág jellegének megfelelő helyszín, külső gyakorlati helyszín 

 

269.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10327-12 azonosító számú 

Sportedzői szakismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10327-12 azonosító számú Sportági szakismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

Felkészülés az edzői szerepre, feladatokra x x 

A sportfelkészülés szakaszának megfelelő edzésterveket készít x x 

Új sportági mozgáselemeket tanít, tökéletesíti tanítványai 

mozgástechnikáját 
  x 

A célcsoport sajátosságainak megfelelő képességfejlesztési és 

edzésvezetési módszereket alkalmaz 
x x 

Az edzéstervben meghatározottak szerint ellenőrzi tanítványai 

fejlődését, a kapott eredményeket értékeli 
  x 

Az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével 

felkészíti sportolóit a versenyre (mérkőzésre) 
x x 

Hozzásegíti tanítványait a versenyen (mérkőzésen) való sikeres 

szerepléshez, ellátja a verseny előtti, alatti és utáni edzői 

feladatokat  

  x 

Az edzésen, illetve a versenyen (mérkőzésen) észleli a 

technikai és taktikai hibákat, útmutatást ad azok kijavítására  
  x 

Elemzi a versenyről, (mérkőzésről) készült statisztikákat, 

felvételeket, a tapasztaltakat felhasználja további munkájában  
x x 

Hatékonyan használja a sportteljesítmény fokozásának 

megengedett eszközeit 
x x 

Betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabályait  x x 

Közreműködik a kompetenciájába tartozó célcsoport 

versenyeinek megszervezésében és lebonyolításában  
x x 

Erősíti a csapatkohéziót, kezeli a felmerülő konfliktusokat, 

hozzájárul a jó közösségi légkör megteremtéséhez 
  x 

Edzőtáborokat szervez, összeállítja és megvalósítja az 

edzőtáborok szakmai programját 
x x 

Hozzájárul a sportolók egészséges életmódjának, egészséges 

táplálkozásának megvalósulásához 
x x 

Pedagógiai és pszichológiai módszerek alkalmazásával 

támogatja a sikeres versenyzői személyiségjegyek kialakulását  
x x 

Kompetenciahatárain belül értelmezi és hasznosítja a 

sportorvosi, illetve terhelésélettani vizsgálatok eredményeit 
x x 

Feltárja a teljesítmény-visszaesés okait, és közreműködik azok 

megszüntetésében 
x x 

Megelőzi a terheléses rosszullétek kialakulását, 

bekövetkezésük esetén ellátja a szükséges teendőket 
x x 
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Együttműködik a sportolók felkészítésében érintett egyéb 

szakemberekkel (sportorvos, pszichológus, sportmenedzser 

stb.) 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az edzővel kapcsolatos elvárások x x  

Edzéstervezés és edzésvezetés általános és sportágspecifikus 

módszertana 
x x 

A sportfelkészülés szakaszai x  

A sportedző sportági kompetenciái x   

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői  x   

A sportági mozgástechnika elmélyítése, tökéletesítése, a 

technikai elemek gazdagítása 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport sportági 

felkészítésének tervezése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport 

sportágspecifikus képességfejlesztése  
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési 

sajátosságai, módszerei  
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi 

állapotának ellenőrzése és értékelése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport versenyeinek 

szervezése és lebonyolítása 
x x 

Az edzőtáborozás  x   

A sportági teljesítményt befolyásoló módszerek és 

körülmények  
x x 

A doppingellenes tevékenység szabályai  x   

A hazai és nemzetközi sportági szakszövetség működése x   

A kiválasztás és beválás sportágspecifikus kérdései  x x 

Az utánpótlásnevelés rendszere hazánkban  x   

A sportoló táplálkozása, életmódja x x 

A sportoló személyiségének megismerése, a hatékony edző-

tanítvány viszony pszichológiai, pedagógiai alapjai 
x   

A sikeres edző személyisége x x 

Csapatépítés, a csapatkohézió erősítése x x 

Sportorvosi és egyéb terhelésélettani vizsgálatok 

eredményeinek felhasználása az edzői munkában 
x x 

Edzés közben előforduló nem sérüléses eredetű rosszullétek, és 

azok első ellátása 
x x 

A letörés okai, formái, megelőzése, kezelése, a túlerőltetetés és 

a túledzés 
x x 

Team-munka a sportolók felkészítésében x x 

Szponzorálás a sportágban x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos alkalmazása   x 
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Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Stressztűrő-képesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Eredményorientáltság x x 

Ellenőrzés x x 

 

270. S

portági szakismeretek elmélet tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

270.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók tisztában legyenek az edzővel szemben 

támasztott követelményekkel, elvárásokkal. Ismerjék, hogy milyen feladatai vannak 

munkája során. Edzéselméleti ismereteikre támaszkodva átfogóan sajátítsák el az 

edzéstervezés módszertanát. 

 

270.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

270.3. Témakörök 

270.3.1. Az edzői szerep 

Az edző, mint példakép. 

Edzői kompetenciák. 

Motiváció a gyakorlatban 

Csapatépítés, csapatkohézió a sportolók körében 

Szponzorok toborzásában való részvétel a gyakorlatban 

Az edző feladatai, viselkedési mintái különböző szintű és életkorú sportolók esetén 

(élsport-versenysport-szabadidősport, felnőtt-utánpótlás). 

Rajtállapotok 

Szelíd teljesítményfokozás (sportspszichológia) 

Fair-play 

Flow 

 

270.3.2. Edzéstervezés 

Edzéselvek. 

Éves felkészülés időszakai. 

Edzésterv fogalma, típusai, ciklusai. 

Az edzéstervezés lépései (egy edzés, mikro-, makrociklus, éves edzésterv). 

Az edzéstervek specifikus jellemzői (életkor, nem, előképzettség). 
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Edzéstervek sportágspecikikus jellemzői. 

Egy edzés-foglalkozás megtervezése. 

Rövidebb ciklusok edzéseinek megtervezése. 

Éves edzésterv készítése. 

 

270.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

270.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

271. S

portági szakismeretek gyakorlat tantárgy 310 óra/310 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

271.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók korábbi ismereteiket integrálva tisztában 

legyenek a mozgástanulás szakaszaival, módszertanával. Legyenek képesek felelősen 

elvégezni egy edző feladatait. Képessé váljanak sportági mozgásformák bemutatására, 

oktatási folyamatának megtervezésére és végrehajtására, valamint saját sportágukban a 

célokhoz mérten adekvát edzések tervezésére és vezetésére. 

 

271.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

271.3. Témakörök 

271.3.1. Mozgástanulás 

A mozgástanulás fázisai, azok jellemzői. 

A mozgástanulás szerepe, időrendi helye, időtartama a sportfoglalkozásokon, a 

technikai elemek oktatásának módszertana. 

Az előkészítő és rávezető gyakorlatok jelentősége, csoportosítása (könnyítő vagy 

nehezítő). 

A hibajavítás szükségszerűsége, módszertana, eszközei. 

 

271.3.2. Versenyzés, teljesítményfokozás 

Terhelésélettani vizsgálatok. 

Edzettségi állapot ellenőrzése, értékelése. 

A teljesítményfokozás módszerei, alapelvei. 

A kiválasztás alapelvei. 

 

271.3.3. Az edző feladatai  

A kapcsolattartás, kommunikáció különböző formái, jellemzői (kapcsolat a 

sportolókkal, szülőkkel, iskolával, kollégákkal, egyesülettel, szakszövetséggel). 

Továbbképzéseken, licenc tanfolyamokon való részvétel (lehetőségek, források, 

jelentkezés módja). 

Az edző nevelési feladatai. 

Az edzés előtti előkészületek. 
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Az edzésvezetés technikái, tipikus hibái. 

Az edzés szervezése. 

Az edző feladatai az edzés után. 

 

271.3.4. Sportági mozgásformák 

Sportági mozgásformák, sportági technikák bemutatása. 

Sportágspecifikus mozgásformák tanulásának folyamata, helye a sportoló 

fejlődésében. 

Sportágspecifikus mozgásformák oktatásának tervezése. 

Sportágspecifikus mozgásformák oktatása, hospitálása. 

 

271.3.5. Sportágspecifikus edzéstervezés 

Sportági edzésvezetési módszerek, eszközök. 

Sportági edzés-részek, edzések hospitálása, tervezése, levezetése. 

 

271.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, a sportág jellegének megfelelő helyszín, külső gyakorlati helyszín 

 

271.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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S Z A K K É P Z É S I  H E L Y I  T A N T E R V  

a 

XXXVII. SPORT  

ágazathoz tartozó 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

a mellék-szakképesítés óraszámainak a fő szakképesítést támogató órákra 

történő felhasználásával  

 

a 2018/2019-es tanévtől induló kerettanterv alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02 

Szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII. Sport 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

5 3 7 5 

140 

3 2 

140 

6 1 14 20 21 13 

0 

13 21 

Összesen 8 12 5 7 34 34 34 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10323-12 Egészségügy és 

elsősegély 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
fő szakképesítés 2   2                +1   4+1      +1   

Egészségtan fő szakképesítés 2                       2         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
fő szakképesítés       2                   2       

Funkcionális anatómia fő szakképesítés                 2       2         

Terhelésélettan fő szakképesítés     2      +1      +1       2         

10324-12 Edzéselmélet és 

gimnasztika 

Edzéselmélet fő szakképesítés     2     1     1    +1   4+1         

Edzésprogramok 

gyakorlat 
fő szakképesítés   2   2     1     1       6+1     +1  

Gimnasztika elmélet fő szakképesítés 1   1     1     1    +1   4+1      +1   

Gimnasztika gyakorlat fő szakképesítés   1   1     1   +1          3+1       
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11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 
Egészségügyi 

alapismeretek  

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

                1                 

12051-16 Masszázs elméleti 

alapjai I.  
Klinikumi alapismeretek 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

                1                 

12053-16 Fizioterápia I. 

Fizioterápia elmélet 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

          1                       

Fizioterápia gyakorlat 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

            2     1               

12055-16 Regeneráló 

balneoterápiás masszázs 

Masszázs elmélet 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

          1                       

Svédmasszázs gyakorlat 

51 726 01  

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszőr 

            3     3               

10322-12 

Pedagógiai,pszichológiai és 

kommunikációs alapok 

Kommunikáció fő szakképesítés                     0,5         0,5   

Sportpedagógia fő szakképesítés                     2         2   

Sportpszichológia fő szakképesítés                     2         2   

10325-16 Szervezés és 

vállalkozás alapjai 

Gazdálkodási és 

vállakozási ismeretek 
fő szakképesítés                     1         1   

Sportmenedzsment fő szakképesítés                     1         1   

10326-12 Sportági alapok 

Sportági alapok elmélet fő szakképesítés                     1         1   

Sportági alapok gyakorlat fő szakképesítés                       10         10 

10327-12 Sportedzői 

szakismeretek  
Sportági szakismeretek 

elmélet 
fő szakképesítés                     1         1   
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Sportági szakismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       10         10 

 Projekttevékenység a fő szakképesítést  

támogató tantárgy       +2   +2         

 Személyiségfejlesztés a fő szakképesítést  

támogató tantárgy       +1            

 Egészségügyi ismeretek a fő szakképesítést  

támogató tantárgy          +2         

 Svédmasszázs gyakorlat  a fő szakképesítést  

támogató tantárgy        +3   +1        

 

A helyi tanterv 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 100%-át lefedi.   

 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

51 726 01  

Regeneráló balneoterápiás masszőr 
438 óra 
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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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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272. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/ 15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

272.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

272.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

272.3. Témakörök 

272.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

272.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

272.3.3. Álláskeresés 

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. 
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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. 

 

272.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

272.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

272.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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273. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

273.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

273.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

273.3. Témakörök 

273.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

273.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

273.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

273.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

273.4. 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. 
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273.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10323-12 azonosító számú 

Egészségügy és elsősegély 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10323-12 azonosító számú Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

x   x   x 

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás 

kérdésében 

  x       

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

  x       

Meggyőződéssel érvel a rendszeres 

testedzés és sportolás egészségre gyakorolt 

kedvező hatása mellett az ép és a 

fogyatékossággal élő emberek számára 

egyaránt  

  x x     

A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt 

figyelmet fordít a sportsérülések és az 

edzésártalmak megelőzésére 

  x       

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

  x       

Szakszerű elsősegélyt nyújt       x   

Indokolt esetben egészségügyi 

szakemberek (sportorvos, gyógytornász, 

stb.) segítségét kéri az edzésártalmak 

kivédéséhez, kezeléséhez, illetve a 

sérülések ellátásához 

  x   x   

Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

    x     

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
    x     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő 

fizikai terhelést alkalmaz 
    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése x x x x x 
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A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az 

edzés hatása a keringési rendszerre 
x   x     

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x   x     

A szabályozó szervrendszer, az edzés 

hatása a szabályozó rendszerre 
x   x     

A kiválasztás szervrendszere x         

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, 

anyag- és energiaforgalom 
x x       

Az egészséges táplálkozás és a 

folyadékpótlás  
  x       

Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x       

Az edzés és az energiaforgalom     x     

A fogyatékosság típusai    x       

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x       

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
  x       

Sportsérülések, elsősegélynyújtás       x   

A krónikus betegek testedzése, sportolása      x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
    x     

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció 

élettani háttere 
    x     

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai 
    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség   x x x   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK      

Megbízhatóság x   x  x x  x  

Felelősségtudat x   x  x x  x  

Döntésképesség x   x  x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség   x       

Meggyőzőkészség   x x     

Kapcsolatteremtő készség   x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  

Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  
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274. A

natómiai-élettani ismeretek tantárgy 175 óra/211 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

274.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, több későbbi képzési egységhez szolgáltat alapismereteket. 

 

274.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

274.3. Témakörök 

274.3.1. Az anatómia és az élettan tárgya, módszerei 

A két résztudomány különbségei, és egymást kiegészítő volta, tájékozódás az emberi 

testen.  

A test síkjai, irányai.  

A tantárgy szaknyelvi sajátságainak megismertetése. 

 

274.3.2. Az emberi szervezet szövetei 

A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése. A 

normális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint. A 

hámszövetek (működés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek és 

idegszövet alapvető élettani folyamatai 

Szövetek megjelenés alapján történő felismerése: egyrétegű lap-, köb, és hengerhám, 

többrétegű elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén rostos porc, harántcsíkolt izom, 

simaizom, szívizom, csontszövet, emberi vér. idegszövet esetében. 

 

274.3.3. A mozgató szervrendszer felépítésének és működésének alapjai 

A csont szöveti szerkezete, és élettani szerepei közötti összefüggések. A csövescsont 

szerkezete. A csontokat alak szerinti csoportosítása. A felépítés és a működés 

kapcsolatának különböző megjelenése az emberi mozgás szervrendszerében. A 

csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes 

kapcsolódás), az ízület részei, az ízületet összetartó erők.  

 

274.3.4. A vázrendszer felépítése és működése 

Az emberi csontváz fő elemei. A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, 

függesztőövek, végtagok, koponya) A csontváz csontjainak a csontvázon való 

elhelyezkedésük alapján történő felismerése és megnevezése. Az ember mozgási 

szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai (Keskeny 

medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja). 
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A koponya tájai. A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. Az agy- 

és arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 

A csigolya részei. A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó 

csigolyáik eltérő felépítése részletesen. A csigolyák alak szerinti azonosítása. A 

mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése 

és elhelyezkedése. 

 

274.3.5. Az izomzat felépítése és működése 

A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak. 

Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. Az izomeredés és a –tapadás 

fogalma. 

A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: 

Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: 

(két- és háromfejű felkarizom, hollócsőrkarizom, deltaizom, csípőizmok, kis- 

középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, hosszú- a rövid- és nagy 

közelítőizom, fésűs és karcsúizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rombuszizom, széles- és hosszú hátizom),  

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső 

fűrészizom 

Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-,belső ferde és haránt hasizom, 

csípőhorpaszizom. 

A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: 

(vázizomszövet mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) 

elméletek ismerete. 

Az izomműködés szakaszainak ismerete, kontrakciótípusok. A tetanuszos 

összehúzódás kialakulása. 

 

274.3.6. A légzés szervrendszerének felépítése és működése 

A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A légzőszervi és a szövetlégzés 

közti kapcsolat. A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 

szenvedélyek. A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő 

léghólyagjainak felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés 

felismerésében. 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése 

(ábrázolás, ábraelemzés).  

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. 

Értse a mellkasi és a hasi légzés különbségét. Értse a mellhártya, a rekeszizom, a 

bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés folyamatában. 

Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint 

eltérő. 

 

274.3.7. A szív és a keringési rendszer felépítése és működése 

A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. A teljes vértérfogat 

mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő alkotórészei és 

ezek élettani jelentősége. 

A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a 

normál értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 
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Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. A 

nyirokkeringés lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és 

nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). A szív 

felépítésének és működésének kapcsolata. A szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítése 

(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott erek 

funkcióival.  

A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik 

gázcseréjével és a szív üregrendszerével. A fontosabb erek neve, lefutása az artériás 

és vénás keringésben. Az artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye és 

szerepe a keringésben. A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 

 

274.3.8. A kiválasztás szervrendszerének felépítése működése 

A vizeletkiválasztó rendszer főbb részei. A bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese 

szerepe a kiválasztásban. 

A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, 

visszaszívás, kiválasztás (exkréció) értelmezése. A nefron működése: vesetestecske 

(tok,hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-szakaszok, a csatorna falát behálózó 

hajszálerek funkciói. A szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai. 

A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának,valamint 

a gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai. 

A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. A folyadékbevitel 

mennyisége és a vesekőképződés összefüggésének ismerete.  

 

274.3.9. A szabályozás élettani törvényszerűségei 

Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és a vezérlés fogalmi különbsége. A 

visszacsatolás szerepe a szabályozásban. Hasonlóságok és különbségek a 

hormonrendszer és az idegrendszer működésében (jeladó és célsejt kapcsolata)  

A kémiai szabályzás alapjai: kölünbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között. 

hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani 

hatásukban. 

 

274.3.10. A hormonrendszer működése 

A hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a hormontermelés 

szabályozása. A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás 

mechanizmusa. Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet 

ki (receptor - különbség). 

Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. Az ember belső 

elválasztású mirigyeinek elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok termelődési 

helyének és élettani hatásának ismerete: inzulin, adrenalin, glukagon, tiroxin, 

kalcitonin, parathormon, kortikoszteroidok tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, 

oxitocin, vazopresszin. 

A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és 

vízháztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének 

(parathormon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete. 

A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 

rendellenességek. 

A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 
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274.3.11. Az idegrendszer felépítése és működése 

 

Az idegsejt felépítése, típusai és funkciója, az idegszövet felépítése. A gliasejtek és a 

velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigetelés), a nyugalmi- és az akciós potenciál 

kialakulásának elmélete, az inger, az ingerület, az ingerküszöb fogalma.  

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, 

kémiai, fény, hő). A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és 

receptor kölcsönhatás függése. A droghatás ismerete a neurotranszmitterek 

helyettesítési elvén. 

A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és 

szürkeállomány fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése.  

Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító 

sejttípusok (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), 

valamint a reflexív fogalma. 

A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, tájékozódás a gerincvelő keresztmetszeti 

képén. A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és 

funkciója. 

A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a 

gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr 

ereinek reflexes szabályozása stb). 

Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 

/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói. 

A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével. 

Abőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, 

szabad idegvégződések). Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek 

működésének általános elveit. 

 

274.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

274.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

275. E

gészségtan  tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

275.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, melyek 

segítik őket egészségük megőrzésében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismertetése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzetének kialakítása. A tanuló a tantárgy képzése során ismerkedjen meg a 

sportolók egészségét befolyásoló legfontosabb tényezőkkel. 

 

275.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer tematikai egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

275.3. Témakörök 

275.3.1. Sport és életmód 

Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. A WHO 

egészségdefiníciója, A homeosztázis fogalmának értelmezése, jelentősége. A 

szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontossága. 

A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési 

rendszer egészségére gyakorolt hatásai. 

A sport, mint a minőségi élet összetevője, fitness-wellness alapismeretek. A mozgás 

szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete. 

A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a 

stresszoldásban és egyes krónikus betegségek kezelésében. A pihenés fogalma, aktív 

és passzív formái. 

A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, 

a magasvérnyomás /hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) 

kialakulásában szerepet játszó főbb kockázati tényezők. (rizikófaktorok). A megfelelő 

életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek (keringési 

betegségek, cukorbetegség) esetében. A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei. 

 

275.3.2. A tápcsatorna felépítése 

A táplálkozás részfolyamatai. A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes 

szakaszok feladata, szerveinek ismerete, az egyes szervek, szakaszok biológiai 

funkciói. Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az 

emésztés folyamatában. 

A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és 

glikogénszintézisben, a raktározásban és a méregtelenítésben. 

A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés). 

A bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege. 

Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes 

folyamatai (nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés). 

 

275.3.3. Egészséges táplálkozás 

A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. A testtömegindex értelmezése, az 

értékét befolyásoló tényezők (testösszetétel, nem, életkor). 

A tápanyagok csoportosítása az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján 

(kalorigén, non-kalorigén) 

A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi 

rostok, ásványi anyagok, nyomelemek ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy 

túlzott fogyasztásuk ellen. A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. A 

zsírban oldódó vitaminok túladagolásának veszélye.  

A zsírok és olajok biológiai szerepe (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai 

védelem), a szénhidrátok természetes előfordulásai, az élő szervezetben betöltött 

szerepük. A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc), szerepük az 

anyagcserefolyamatokban. 
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A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. Az elhízás okai és következményei. A 

helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és 

kalóriaigényre és az energiaforgalomra gyakorolt hatásai. A táplálékpiramis helyes 

értelmezése. 

A folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei. 

A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai. 

 

275.3.4. Az immunrendszer felépítése és működése 

Az immunitás fogalma, az immunrendszer részei, működése. A nyirokrendszer 

anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett jelentősége. 

Afehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában. Az antigén és az 

antitest fogalma, az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz kialakulása.  

A védettség (immunitás) kialakulásának folyamata, típusai.  

Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső 

okai, az autoimmun betegség fogalma. 

A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringgés fenntartásában, a rendszeresen 

végzett sporttevékenység egészségmegőrző hatása. 

 

275.3.5. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 

A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes 

testtartás, testedzés). A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az 

egészségmegőrzésben. A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e 

traumák keletkezésének okai, időbeni lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, 

megelőzésük módjai.  

A rehabilitáció fogalma,  jelentősége a sportártamak kezelésében. 

 

275.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

275.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

276. E

lsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy 72 óra/ 72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

276.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb általános 

és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják meg azokat 

biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy 

a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

276.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 
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A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

276.3. Témakörök 

276.3.1. Újraélesztés 

Alapfogalmak, definíciók, a sérült vizsgálata, légzés, keringés ellenőrzése. 

Az újraélesztés ABC-je. Az újraélesztés folyamata. Sérült vizsgálati protokoll, 

Eszméletlenség jelei, stabil oldalfekvés, légútbiztosítás, lélegeztetés, 

mellkaskompresszió. 

Defibrillátor használata újraélesztés során. 

Hibák és szövődmények újraélesztés során. 

 

276.3.2. Sebzések , sebellátás 

A sebek fajtái 

A vérzések típusai és ellátásuk 

 

276.3.3. Traumás sérülések 

A törés, gerincsérülés, ficam, rándulás felismerése, tünete, ellátása. 

Akut és krónikus sportsérülések, sportártalmak típusai, ellátásuk. 

Vízből mentés szabályai, módjai. 

Sportsérülések prevenciója. 

 

276.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 Tanterem 

 

276.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

277. F

unkcionális anatómia tantárgy 62 óra/ 72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

277.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismereteit bővítse az emberi test anatómiája és 

működése közti összefüggések terén, komplex megközelítésben. Magába foglalja a 

szövettani alapismeretek kibővítését, a mozgatórendszer, a keringés, légzés és a szabályzás 

funkcionális elemzésének, tájanatómiai felépítés és a működés összefüggéseinek 

ismeretköreit. Kiegészíti az 9. -10. osztályban tanult anatómiai, élettani, terhelésélettani 

ismereteket, illetve integrálja a 4 év során különböző tantárgyak (közismereti biológia, 

komplex természettudomány stb) keretében az emberi testről elsajátított ismereteket, 

segítve ezzel a komplex szakmai érettségire történő felkészülést. 

 

277.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozásához kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak. 
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277.3. Témakörök 

277.3.1. Szöveti struktúrák élettani vetületei 

A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, 

simaizom, szívizom, csontszövet, emberi vér. Magyarázza, hogy a funkció hogyan 

tükröződik az adott szövet szerkezeti struktúrájában. 

A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai 

összetétele (szerves és szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban. 

Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában. A három izomszövet-

típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása. 

 

277.3.2. A vázrendszer felépítése és működése 

Acsontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó, 

vérképzés helyszíne, ásványianyag raktár). 

Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes 

ízülettípusok mozgásai. 

Avázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, alsó és felső 

ugróízület) jellemzése, az ízületi tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint. 

A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és 

mozgásminőségi következményei. 

A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata. 

 

277.3.3. Izomrendszer felépítése és működése 

A következő izmok funkcióinak ismerete: 

végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: 

(két- és háromfejű felkarizom, deltaizom, hollócsőrkarizom, csípőizmok, kis- 

középső- és nagy farizom, két- és négyfejű combizom, fésűs és karcsúizom, hosszú- a 

rövid- és nagy közelítőizom, az elülső sípcsonti izom, háromfejű lábszárizom) 

nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy 

rombuszizom, széles- és hosszú hátizom),  

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom. 

hasizmok(egyenes-, külső ferde-,belső ferde és haránt hasizom, csípőhorpaszizom 

elülső fűrészizom.). 

A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az izom-

összehúzódás kémiai feltételrendszere, az izom energetikai folyamatai. 

Az izomeredés és a –tapadás fogalmának ismerete. 

 

277.3.4. Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 

A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek 

jellemzőit meghatározó tulajdonságai. A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a 

fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a véralvadás folyamatában. 

A vérszegénység lehetséges okai. A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe 

a vérzékenység, illetve trombózis kialakulásában. 

Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. A hajszálerek keringési 

jellemzői, funkciója az anyagcserében. 

A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek 

keresztmetszetének alakulása a keringési rendszerben.A szív teljes ingerületkeltő és 

vezető rendszerének részei, valamint a szívritmus idegi szabályzásának módja. 

 

277.3.5. Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések fenntartásában 
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A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. A légcsere, a 

gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a 

kétféle metabolizmus szerepe az izomműködésben. 

A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások 

következtében kialakuló nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában. 

A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában. –A 

kemoreceptorok és a mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban. A 

légzésvezérlés idegi szabályzása. 

 

277.3.6. Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és mozgató területek 

működésének összehangolásában 

A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában. Az agykéreg szerepe az 

akaratlagos mozgások kialakításában. A mozgatópályák kereszteződéseinek 

funkcionális következményei. A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások 

szerepe az automatizált mozgások szabályozásában. A kisagy funkciói 

(mozgáskoordináció, finomhangolás, szűrés).  

A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és 

működésének összehasonlítása. A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. 

(a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív és a vérerek szimpatikus és 

paraszimpatikus befolyásolása). A keringés és a testhőmérséklet szabályozása. 

Az öröklött emberi magatartásformák. A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási 

folyamataiban, komplex viselkedésében. 

 

277.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

277.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

278. T

erhelésélettan tantárgy 139 óra/ 72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

278.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák, egy emberi 

szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a 

szervezetre. Célja megismertetni a tanulókat a terhelés és az életkor összefüggéseivel, 

felkészíteni a tanulókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek alkalmazására. 

 

278.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 
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278.3. Témakörök 

278.3.1. Edzéselméleti alapfogalmak 

Edzés, edzésmódszer, edzéseszköz fogalma. 

Terhelés fogalma, külső és belső terhelés. 

Külső terhelés összetevői. 

Terhelés fázisai, túlkompenzáció. 

Edzésalkalmazkodás fogalma. 

Túledzettség fogalma, típusai 

 

278.3.2. Terhelés hatására a szervezetben végbemenő változások 

Homeosztázis fogalma, összetevői. 

Terhelés hatására a szervezetben végbemenő változások (hipertermia, dehidratáció, 

sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának változása, vércukorszint 

változása). 

Védekezés a káros hatások ellen. 

 

278.3.3. Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben 

Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok (biológiai oxidáció, erjedés). 

A Pasteur-effektus fogalma. 

Energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob). 

Az energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai. 

Steady state, anaerob küszöb fogalma. 

 

278.3.4. Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 

Mozgatórendszer feladatai, részei. 

Csontok típusai, csöves csont felépítése, csontnövekedés. 

Csontok összeköttetése, ízület felépítése. 

Izomszövet felépítése. 

Izomműködés mechanizmusa. 

Izomkontrakció típusai. 

Izomrostok típusai, jellemzői. 

A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

Az aktív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

 

278.3.5. Terhelés hatása a légzés szervrendszerére 

A légzőrendszer feladata, felépítése. 

A tüdő jellemzése. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési 

perctérfogat, vitálkapacitás). 

A tüdő adaptációs folyamatai. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a 

nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége. 

 

278.3.6. Terhelés hatása a keringési rendszerre 

A keringési rendszer feladatai, felépítése. 

A szív jellemzése (elhelyezkedés, felépítés, önálló ingerkeltő és ingerületvezető 

rendszer). 

A nyirokrendszer jellemzése. 

Az egyes értípusok összehasonlítása. 



 

2689 

 

A vér összetevői, jellemzése. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat, 

perctérfogat). 

Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak 

összehasonlítása. 

Pulzusfajták és jelentőségük. 

A szív adaptációs folyamatai. Edzett szív, edzésbardycardia. 

A szívműködés adaptációs folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob 

munkát végző sportoló esetében. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és 

a nem edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

 

278.3.7. A terhelés és a szabályozó rendszer kapcsolata 

A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása. 

A szabályozás feladatai. Negatív visszacsatolás. 

A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása. 

Mirigy fogalma, típusai. 

Hormon fogalma, típusai. 

Az agyalapi mirigy hormonjai. 

A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese, 

hasnyálmirigy, nemi mirigyek)  

Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások. 

Az idegszövet felépítése. 

Elemi idegjelenségek. 

A mielinizáció és a mozgástanulás kapcsolata. 

A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. 

A Selye-féle stresszelmélet. 

Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás 

végrehajtásával. 

Az idegrendszer adaptációs folyamatai. 

 

278.3.8. A terhelés és a táplálkozás kapcsolata 

Tápanyagok fogalma, csoportosítása. 

Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása. 

A sporttáplálkozás alapelvei. 

Táplálkozás a terhelés előtt és alatt. 

Táplálkozás a terhelés után. 

 

278.3.9. Különböző életkorok terhelésélettani sajátosságai 

Naptári és biológiai életkor fogalma. 

Terhelés és biológiai életkor. 

Szenzibilis időszak fogalma. 

Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik. 

Erőfejlesztés különböző életkorokban. 

Az időskori sportolás jellemzői. 

 

278.3.10. Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek terhelésének sajátosságai 

Fogyatékosság fogalma, típusai. 

Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői. 

Krónikus betegség fogalma. 
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Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma, krónikus elhízás, epilepszia, 

magas vérnyomás). 

Krónikus betegek sportolásának jellemzői. 

A terhesség és a sportolás kapcsolata. 

 

278.3.11. A teljesítményfokozás 

A teljesítményfokozás módszerei és eszközei. 

A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei. 

A dopping fogalma. Doppingosztályok. 

Az antidopping program. 

 

278.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

278.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10324-12 azonosító számú 

Edzéselmélet és gimnasztika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10324-12 azonosító számú Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

 Az edzés, illetve a foglalkozás céljainak 

megfelelően összeállítja az edzésprogramot, 

illetve a gyakorlatanyagot 

x       

 A résztvevők életkorának, edzettségi (fittségi) 

állapotának megfelelően meghatározza a 

terhelési tényezőket 

x   x   

Tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok (foglalkozásrészek) jelentőségét 

és szerepét a távlati célok elérésében  

x       

A korszerű edzéselvek és –módszerek 

figyelembevételével célirányosan fejleszti a 

foglalkozásokon résztvevők motoros 

képességeit 

x x   x 

Munkája során figyelembe veszi a 

fejleszthetőség szenzitív időszakait, ugyanakkor 

törekszik a képességek harmonikus fejlesztésére 

is 

x x   x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek 

(foglalkozástervek) gyakorlati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasznosítja további munkája 

során 

x       

Szakszerűen és hatékonyan irányítja a 

gyakorlatok végrehajtását 
  x   x 

Az edzés (foglalkozás) feladatához igazodó, 

szakszerű bemelegítést és levezetést alkalmaz 
  x x x 

A mozgások tanítása során felhasználja a 

sportoktatás általános elveit és módszereit 
x       

Változatos formában használja a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlatrendszerét 
x x x x 

A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi   x x x 

Meghatározza az adott motoros képesség 

fejlesztését célzó gyakorlatokat 
x x x x 

Pontosan és közérthetően használja a 

szaknyelvet 
x   x   

Szükség esetén rajzírást alkalmaz     x   

A körülmények együttes mérlegelését követően 

kiválasztja a megfelelő gyakorlatvezetési 

módszert 

      x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Edzés, fittség, edzettség, teljesítőképesség, 

teljesítőkészség 
x       

Edzésterhelés, elfáradás  x x     

Az alkalmazkodás x       

Edzéseszközök és a terhelés összetevői x x x   

Edzéstervezés, edzéselvek és edzésmódszerek x       

Kondicionális képességek fajtái és fejlesztésük 

elmélete 
x   x   

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének 

elmélete 
x   x   

Mozgáskoordináció és mozgásszerkezet x   x   

Mozgástanulás, mozgástanítás x x     

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív 

időszakai 
x       

A gimnasztika mozgás- és gyakorlatrendszere     x x 

A gimnasztika szakleírása és a gyakorlatok 

ábrázolása 
    x x 

Gyakorlatok tervezése, gyakorlatvariálás és 

kombinálás 
    x x 

Gyakorlatelemzés, izomtérkép     x   

Az általános bemelegítés és levezetés   x   x 

Motoros képességek fejlesztése a gimnasztika 

mozgásanyagával 
  x x x 

Gyakorlatvezetési módszerek       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség x   x   

Szakmai nyelv használata x   x x 

Motoros készség   x   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos 

alkalmazása 
  x x x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság   x   x 

Fejlődőképesség, önfejlesztés   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányítási készség   x   x 

Közérthetőség   x   x 

Motiváló készség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x   x 

Kontroll (ellenőrzőképesség)   x   x 
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279. E

dzéselmélet tantárgy 170 óra/ 180 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

279.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzéselmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók átfogó és rendszerezett 

ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés 

hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, 

továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit. Ismertesse meg a tanulókkal a motoros 

képességek fajtáit és jellemzőit, továbbá közvetítse mindazokat az ismereteket, amelyek a 

hatékony edzéstervezési és edzésvezetési folyamatok előfeltételeit jelentik. 

 

279.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

279.3. Témakörök 

279.3.1. Edzéselméleti alapfogalmak  

Edzéselmélet alapfogalmai (kultúra, testkultúra, sport, edzés, edzettség, teljesítmény, 

terhelés, alkalmazkodás, fáradás, mozgásszerkezet, mozgástípusok és fajták, 

képességek és készségek,ciklusok, stratégiák, taktika, fitness, rekreáció). 

A teljesítmény és az edzés összetevői. 

Általános és speciális edzettség fogalmai. 

Az edzéselmélet története, kialakulása. 

 

279.3.2. Motoros képességek  

A kondicionális képesség fogalma, az erő és fajtái (maximális erő, gyorserő, 

erőállóképesség ) gyorsaság, állóképesség, kondicionális képesség összefüggése, 

izületi mozgékonyság fogalmuk, megjelenési formái, fejlesztésük. 

Koordinációs képességek (mozgáskoordináció, mozgáskészség és mozgás tanulás 

fázisai- ismeret, jártasság, készség-, stratégia és taktika fogalmuk, jellemzőik. 

Kondicionális, és koordinációs képességek életkori sajátosságai. 

Az edzés és a versenyzés összefüggése a sportverseny meghatározása, jellemzői, 

versenyhelyzet elemzésének szempontjai, a versenyzési motívumok, konfliktusok. 

Rajtállapot (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia.) 

 

279.3.3. Edzésmódszertan 

A kondicionális, koordinációs képességek és ízületi mozgékonyság fejlesztésének és 

teljesítmény értékelésének főbb módszerei. A mozgástanulás elvei és főbb fázisai. 

Tehetség és a kreatív finomkoordináció szakaszai közötti összefüggés. 

Az edzéstervezés és dokumentáció főbb jellemzői: A dokumentumok részletes 

felsorolása, formai követelményei. Az edzés részei, típusai, jellemzői, edzéseszközök 

és csoportosításuk. 

Edzéselvek, fogalma, értelmezése. 

Túledzettség fogalma, típusai, jellemzői. 
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Az edzettségi állapotok összetettsége, mérhetősége (izomerő, állóképesség, gyorsaság, 

ízületi hajlékonyság) felmérését szolgáló eljárások fejlesztésük módszertana. 

Rekreációs edzéstervezés sajátosságai. 

 

279.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

279.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

280. E

dzésprogramok gyakorlat tantárgy 211 óra/283 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

280.1. A tantárgy tanításának célja 

Az edzésprogramok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, 

életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, 

vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a 

tanulók – a megadott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

280.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

280.3. Témakörök 

280.3.1. Edzéslátogatás, dokumentálás  

Megadott szempontok szerint folyamatos edzésdokumentációk készítése az 

edzéslátogatásokról. 

Edzésdokumentáció tartalmi összetevői: 

- külső körülmények rögzítése (helyszín, tárgyi feltételek, edzésen használt 

eszközök, időjárási körülmények, edzésen résztvevők száma) 

- edzés jellegének rögzítése (taktikai edzés, képességfejlesztés, stb.) 

- edzés tartalmi elemeinek rögzítése 

(bemelegítés mozgásanyaga, az edzés fő részének tartalma, edzésmódszerek 

alkalmazása, edzés levezető részének mozgásanyaga, gimnasztika rajzírással, 

szakleírással) 

- élettani tényezők rögzítése (fáradtsági index, intenzitás index, pulzusmérés az 

edzésen) 

Az edzésdokumentációk folyamatos értékelése. 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával. 
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Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése. 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor). 

Fitnesztermek és fitnesz órák látogatása (fitness-wellness instruktor). 

Versenyek látogatása (sportedző). 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Sportjátékok szabályismerete. 

Sportjátékok video elemzése (játékszituációk, taktikai elemek felismerése). 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése. 

Mérkőzés látogatások során saját sportági jegyzőkönyvek készítése. 

Más sportágak (csapatsportok, sportjátékok) jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása.  

Előre megadott szempontok szerint a mérkőzés látogatások során statisztikák készítése, 

elemzése. (Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes 

feladatait.) 

 

280.3.2. Motoros képességfejlesztés I.  

Rövid távú állóképesség fejlesztése. 

Közép távú állóképesség fejlesztése. 

Hosszú távú állóképesség fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel. 

Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel.  

Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással.  

Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése.  

A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése.  

Az egyensúlyozási képesség fejlesztése.  

A ritmusérzék fejlesztése. 

A reagálási képesség fejlesztése.  

A téri tájékozódási képesség fejlesztése . 

Az összekapcsolódási képesség fejlesztése.  

A differenciáló képesség fejlesztése.  

Az ügyesség fejlesztése . 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 



 

2697 

 

 

280.3.3. Motoros képességfejlesztés II.  

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés   

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok  

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok  

Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok  

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

A reagálás gyorsaságának fejlesztése   

A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése   

Gyorsulási képesség fejlesztése 

Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

Gyorsasági állóképesség fejlesztése 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

280.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A választott szakképesítés jellegének megfelelő sportlétesítmény 

 

280.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

281. G

imnasztika elmélet tantárgy 170 óra/ 211 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

281.1. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású képességfejlesztő 

programok összeállítására. A gimnasztika valamennyi sportág és fittségi program előkészítő 

mozgásanyaga, továbbá minden motoros képességfejlesztő edzés szakmai alapja 

 

281.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma tematikai 

egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

281.3. Témakörök 

281.3.1.  A gimnasztika mozgásrendszere  
A gimnasztika története, mai értelmezése. 

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei  

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)  

A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei. 

A test síkjai, tengelyei.  

A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete. 

A rajzírás alapelvei.  

A rajzírásban használt jelek. 

A kiinduló helyzetek rajzírása. 

Állások. 

Térdelések. 

Ülések. 

Fekvések. 

Kéz- és lábtámaszok. 

Egyéb támaszok. 

Függések és vegyes helyzetek. 

Gimnasztikában használt kartartások. 

Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága szerint. 

A gyakorlatok szakleírásának szempontjai. 

Mozgások rajzírása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 

Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. 

Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással. 

 

281.3.2. A gimnasztika szaknyelve  
A gimnasztika jelentősége a sportolók képzésében, nevelésében. 

A gimnasztikázással megoldható feladatok. 

Dinamikus gyakorlatok tervezése és gyakorlatláncok leírása szaknyelvvel. 

Rendgyakorlatok. 

A mozgás szervrendszerének fontosabb anatómiai ismeretei. 

Nyújtó hatású alapformák. 

Erősítő hatású alapformák. 

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek. 
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A légzés.  

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga. 

Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Szabadon választott sportágak sportágspecifikus bemelegítésének mozgásanyaga. 

A célgimnasztika alkalmazásának területei. 

Erőkifejtési módok rendszere. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású alapformák. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

 

281.3.3. Rajzírás 
Kéziszer gyakorlatok felhasználásának lehetőségei. 

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-

mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-

hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése, 

tervezése, rajzírása(kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-el végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése, tervezése, 

rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- lábizom 

erősítő gyakorlatok) 

Ugró kötél gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása ( kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll,-hát,-mell,-törzs,- 

lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, váll,-

hát,-mell,-törzs,- lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása. 

 

281.3.4. Gyakorlatelemzés és tervezés  
Az ember természetes mozgásai. 

Járás, futás. 

Ugrások, dobások. 

Emelések, hordások. 

Küzdő gyakorlatok. 

Mászások, függeszkedések. 

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása. 

A fej és a nyak mozgásai. 

Karmozgások.  

Vállöv és a kéz mozgásai. 

Egyszerűsített izomtérkép. 

Az antigravitációs izmok. 

Összetett karmozgások erősítésének lehetőségei. 

Lábmozgások. A lábfej mozgásai. 

Lábizmok erősítésének lehetőségei. 

Törzsizmok működése és funkciója. 

Törzsizmok erősítésének lehetőségei. 

A gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei. 
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A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a 

módszerei.(verbális, vizuális, kevert módszerek) 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, 

mozgásirány, mozgásterjedelem stb.) 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó, stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő, stb.) 

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával. 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése. 

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával. 

Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok. 

Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal.(játékok, versenyek, váltóversenyek) 

 

281.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

281.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

282. G

imnasztika gyakorlat tantárgy 139 óra/ 144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

282.1. A tantárgy tanításának célja 
A gimnasztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gimnasztika 

mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai kivitelezése, az 

edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlat-végrehajtás szakszerű 

irányítására 

 

282.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

282.3. Témakörök 

282.3.1.  Szabadgyakorlatok I.  
Kiinduló helyzetek ismerete, helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Kiinduló helyzetek helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

A bemutatott kiinduló helyzetek helyes szaknyelvi meghatározása. 

 Állások. 

Térdelések. 

Ülések. 

Fekvések. 

Kéz- és lábtámaszok. 

Egyéb támaszok. 

Függések és vegyes helyzetek. 
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Fogásmódok ismerete, felismerése, alkalmazása (pl. bordásfal, kéziszerek használata közben). 

A bemutatott fogásmódok helyes szaknyelvi meghatározása. 

Kartartások ismerete, helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Kartartások helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

A bemutatott kartartások helyes szaknyelvi meghatározása. 

Meghatározott szempontok szerint 4,8 és 16 ütemű kartartásokból álló gyakorlatlánc 

tervezése, bemutatása. 

Gimnasztikai alapmozgások helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Gimnasztikai alapmozgások helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

A gimnasztikai alapmozgások helyes szaknyelvi meghatározása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 

Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. 

Meghatározott szempontok szerint 4,8 és 16 ütemű gyakorlatlánc tervezése, bemutatása. 

 

282.3.2. Szabadgyakorlatok II. 
Rendgyakorlatok végrehajtása.  

Alakzatalakítások szóban közlés és bemutatás alapján.  

Statikus és dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása bemutatás 

alapján. 

Statikus és dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés 

alapján. 

Ernyesztést és lazítást segítő gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés alapján. 

Ernyesztést és lazítást segítő gyakorlatok helyes technikai végrehajtása bemutatás alapján. 

Az általános bemelegítés blokkjainak mozgásanyaga.  

A mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és 

bemutatás alapján. 

Keringést fokozó gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és bemutatás 

alapján. 

Dinamikus nyújtó hatású gyakorlatok helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és 

bemutatás alapján. 

Erősítő hatású alapformák helyes technikai végrehajtása szóban közlés, és bemutatás alapján. 

Az általános bemelegítés egyes blokkjainak részenkénti, együttes gyakorlatvezetése. 

Légző gyakorlatok, légzéstechnikák végrehajtása, alkalmazása. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Szabadon választott sportág (sportágak) sportág specifikus bemelegítésének mozgásanyaga, 

gyakorlatvezetése.  

Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása. 

Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása. 

 

282.3.3. Eszközös gyakorlatok  
Kézisúlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 
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Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása. 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok végrehajtása, 

tervezése, oktatása. 

Szabadon választott 10-12 állomásból álló eszközös köredzés tervezése, oktatása.  

Meghatározott szempontok szerinti 10-12 állomásból álló eszközös köredzés tervezése 

oktatása. 

 

282.3.4.  Gimnasztikai gyakorlatvezetés  
Az ember természetes mozgásainak végrehajtása, hatáselemzése. 

Nyakgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők változtatásával, 

az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.  

Kar és vállgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.   

Lábgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők változtatásával, az 

eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.  

Törzsgyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők változtatásával, 

az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.   

Összetett gyakorlatok bemutatása, variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése.   

Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok elemzése.  

Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása. 

Szabadon választott kéziszer gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása. 

Meghatározott szempontok szerinti kéziszer gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása. 

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetése, közlése, gyakorlatvezetése a megtanult 

módszerekkel. 

Kondicionális képességeket fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése.   

Ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok gyakorlatvezetése. 

 

Izolációs és összetett gyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Szabadon választott váltóversenyek tervezése, vezetése. 

Meghatározott szempontok alapján történő váltóversenyek tervezése, vezetése. 

Népi játékok elsajátítása, vezetése. 

 

282.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tornaterem 

 

282.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11110-16 azonosító számú Egészségügyi alapismeretek. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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i 
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m
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FELADATOK 

Munkája során etikusan, az aktuális 

jogszabályok szellemében jár el. 
x 

Felelősen, az egészség megőrzése és 

fejlesztése érdekében végzi munkáját. 
x 

Munkája során a helyzethez igazodóan 

kommunikál, partnerként kezeli a vele 

kapcsolatba lépőket. 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az egészségügy etikai megfontolásainak, 

legfőbb jogszabályainak ismerete. 
x 

Alapvető népegészségügyi ismeretek 

elsajátítása, alkalmazása.  
x 

Az egészségfejlesztés alapfogalmainak 

ismerete, alkalmazása.  
x 

A kommunikáció alapjainak elsajátítása, 

különböző kommunikációs technikák 

alkalmazása. 

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x 

Tevékenység csoportmunkában x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x 

Kitartás x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

Segítőkészség x 

Közérthetőség  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 
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283. E

gészségügyi alapismeretek tantárgy 62 óra/ …óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

283.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja olyan komplex ismerethalmaz átadása, amely segítségével a 

tanuló későbbi munkája során megfelelő módon kommunikál partnereivel. Döntéseit az 

egészségügyhöz kapcsolódó jogi és etikai megfontolásokat betartva hozzá meg. Tisztában 

van a szakképesítés népegészségügyi vonatkozásaival. 

 

283.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy érintőlegesen tartalmazza a biológia-egészségtan, a magyar nyelv és irodalom, 

és az etika tantárgyak bizonyos témaköreit. Egyes anyagrészek egyezést mutatnak a fő 

szakképesítés kommunikáció, egészségtan hasonló témaköreivel. 

 

283.3. Témakörök 

283.3.1. Etikai ismeretek 

Az etika fogalma. 

Az etika és a tudás területei. 

Az etika és a jog kapcsolata. 

Az erkölcsi érték fogalma, az erkölcsi törvények és az erkölcsi kötelesség. 

Az emberi élet és az emberi méltóság védelme.  

A diszkrimináció fogalma és fajtái. 

Etikai kérdések az egészségügyi ellátásban 

 

283.3.2. Szakmai jogi ismeretek 

Jogelméleti alapfogalmak. 

A jogi felelősség fogalma. 

Alkotmányjogi alapismeretek. 

Polgári jogi alapismeretek. 

Munkáltatói- és munkavállalói jogok érvényesítése. 

Betegjogok. 

 

283.3.3. Népegészségügyi ismeretek 

Népegészségügyi alapfogalmak. 

Fertőzés fogalma, típusai. 

A járvány kritériumai, járványtani alapismeretek. 

A prevenció fogalma és szintjei. 

Preventiv intézkedések az egészségügyi gyakorlatban. 

Statisztikai módszerek a népegészségügyi ellátásban. 

 

283.3.4. Egészségfejlesztés 

Az Egészségfejlesztés tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik az Egészségügy és elsősegély modulhoz tartozó Egészségtan tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

283.3.5. Kommunikáció 
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Kommunikáció és az asszertív kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, és 

mellékfunkciói. 

A kommunikáció típusai, Az asszertív meggyőzés retorikai eszközei, érvelési 

technikái,  

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos 

előadásmód eszközei, szemléltetésének módjai.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi és nem nyelvi kifejezésbeli 

eszközeinek alkalmazása.  

Az alkalmazható kommunikációs formák ismerete. 

 

283.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

283.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10322-12 azonosító számú 

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10322-12 azonosító számú Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított 

közösség vagy egyén egészséges 

személyiségfejlődésére 

x x   

Tudatosan alkalmazza a korszerű 

pedagógia és pszichológia elveit 
x x   

Az életkornak megfelelő oktatási 

módszereket választ 
x     

Észreveszi a tehetséget, és támogatja 

kibontakozását 
x x   

Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési 

lehetőségeket 
x x   

Az adott szituációnak megfelelő, hatékony 

kommunikációt folytat 
    x 

Eredményesen kezeli a csoportdinamikai 

folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat 
x x x 

Szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét kéri a tanítványoknál, 

klienseknél észlelt lelki eredetű nehézségek 

kezelésére 

  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Alapfogalmak (személyiség, nevelés, 

szocializáció, tanulás, viselkedés, 

cselekvés) 

x     

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei 
x     

A nevelés folyamata x     

Kompetenciák fejlesztése x x   

A nevelés lehetősége és szükségessége a 

sport és rekreációs szakmákban 
x     

A sportoktatás elmélete és módszertana x     

Életkorok pedagógiája x     

Tehetség – sporttehetség x x   

A személyiség pszichológiai értelmezése   x   

Személyiségjellemzők és lelki egészség az 

egyes életszakaszokban 
  x   

Gyakori viselkedési zavarok és pszichés 

problémák 
  x   
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A megismerő tevékenység   x   

Cselekvések ösztönző, szervező és 

végrehajtó szabályozása 
  x   

A sporttevékenység pszichológiai 

sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása. 
  x   

A társas interakciók folyamata és 

befolyásoló tényezői 
    x 

A kommunikáció szerepe és alapformái.     x 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban. 
      

Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés 
x x x 

Konfliktuskezelés x x x 

Szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 
x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x x x 

Olvasott szöveg megértése x x x 

Hallott szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x x x 

Türelmesség x x x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Tolerancia x x x 

Irányítási készség x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x 

Problémaelemezés, -feltárás x x x 

Nyitott hozzáállás x x x 
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284. K

ommunikáció tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

284.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a kommunikációs készség szakmaspecifikus fejlesztése, 

szituációhoz kötött megfelelő és tudatos alkalmazása. A szövegértési és szövegalkotási 

készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a 

tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció megfelelően kiválasztott 

eszközeinek célirányos használatára a kommunikációs helyzetnek (tér, idő, cél, 

résztvevők) megfelelően. Az asszertív kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása 

az interakció során. 

 

284.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül: kommunikációs alapismeretek., 

beszédhelyzetek, dramatikus játékok, retorikai ismeretek témakörökhöz. A 

Sportpszichológia tantárgyon belül: agresszív, passzív és asszertív viselkedés témakörhöz. 

 

284.3. Témakörök 

284.3.1. A kommunikáció szerepe és alapformái 

Kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, és mellékfunkciói. 

Nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának lehetőségei: az élőszó zenei 

kifejezőeszközei, a nonverbális kommunikáció által közvetített jelzések értelmezése. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepe a kommunikációs folyamatban, értelmezése 

és tudatos alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben.  

A gyakorlatban megjelenő nem nyelvi kifejezőeszközök értelmezése és elemzése 

(például kép- és hanganyag alapján). 

Kommunikáció típusai, azok jellemzői: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

Beszédhelyzetek megítélése; a megfelelő stílus és magatartás értelmezése, 

alkalmazása.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

 

284.3.2. Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

Az asszertív kommunikáció fogalma. 

Az asszertív kommunikáció jellemzői, nyelvi és nem nyelvi formái.  

Az információ hatékony befogadása, értelmezése, a szituációnak megfelelő 

önérvényesítés. 

Az asszertív meggyőzés retorikai eszközei, érvelési technikái,  

A megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása az érzelmi és értelmi 

hatáskeltésre. 

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos 

előadásmód eszközei, szemléltetésének módjai(bemutatás, prezentáció stb.)  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai 

eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközeinek alkamlmáza a különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés különböző formáiban. 

 

284.3.3. A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 
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A szakmaspecifikus interakciók során megjelenő szituációk (edző-sportoló; edző-

sportszervezet; edző-nyilvánosság; edző-tanintézmény stb.), színtereket (edzés, 

versenyhelyzet, egyesület, média, iskola stb.) ismerete. 

Az alkalmazható kommunikációs formák, műfajok (személyes/csoportos beszélgetés, 

megbeszélés; terv; beszámoló; értekezlet; utasítás stb.) ismerete. 

A sportolók motiválása, véleményformálás, reflektálás a fennálló kommunikációs 

tényezők figyelembevételével, a megismert kommunikációs technikák 

alkalmazásával. 

A gyakorlati szituációk, a megjelenő kommunikációs elemek felismerése, értelmezése, 

elemezése (például filmbejátszás alapján). 

 

284.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

284.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

285. S

portpedagógia tantárgy 62 óra/ 62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

285.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai 

vonatkozásairól. 

 

285.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

285.3. Témakörök 

285.3.1. Az oktatás-nevelés folyamata 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás)  

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, szinterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

285.3.2. Edzői szerepek 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 
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285.3.3. Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői 

A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa  

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

285.3.4. Tehetség, tehetséggondozás 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés   

A sportágválasztás formái hazánkban 

 

285.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

285.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

286. S

portpszichológia tantárgy 62 óra/ 62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

286.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén 

felkészülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt 

kutatások eredményeit. 

 

286.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

286.3. Témakörök 

286.3.1. A személyiség jellemző jegyei 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

 

286.3.2. A sporttevékenység pszichológiai jellemzői 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 
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286.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

286.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10325-16 azonosító számú 

Szervezés és vállalkozás alapjai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10325-16 azonosító számú Szervezés és vállalkozás alapjai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

Felméri és értékeli a működési területén zajló piaci 

viszonyokat 
x x 

Szakmai tevékenységének megfelelő gazdasági formát 

választ és reálisan felméri a jelentkező közterheket 
  x 

Részt vesz társadalmi szervezet megalapításában és 

működtetésében 
x x 

Betartja a tevékenységét érintő munkajogi és pénzügyi 

szabályokat 
  x 

A felelősségi és a kártérítési szabályok tudatában végzi 

tevékenységét 
  x 

Közreműködik tevékenysége pénzügyi alapjainak 

megteremtésében, a szponzorok és mecénások 

megtalálásában, megtartásában 

x x  

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és 

közreműködik a pályázatok elkészítésében 
x   

Részt vesz rendezvények, tanfolyamok szervezésében x   

Hatékonyan él az elektronikus információgyűjtés és 

ügyintézés lehetőségével 
x   

Ellátja a munkáját kísérő pénzügyi és adminisztratív 

feladatokat 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A sport és a rekreációs piac általános jellemzői, keresleti, 

kínálati viszonyai  
x   

A sport és a rekreációs vállalkozások fő tevékenységi 

területei  
x x 

Vállalkozási formák, részvétel a sport és a rekreációs 

üzletben  
  x 

Non-profit szervezetek működése a sportban és rekreációban x   

Munkajogi szabályok gyakorlati vonatkozásai   x 

Szakmaspecifikus szerződések   x 

Felelősségi és kártérítési szabályok    x 

Adózási szabályok gyakorlati vonatkozásai    x 

A sport és a rekreáció anyagi forrásai    x 

Szponzorálás x   

Pályázatok x   

Sport és rekreációs rendezvények, események szervezési 

modellje 
x   
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Tanfolyamszervezési feladatok x   

A szakmai munkát kísérő pénzügyi feladatok     x 

A szakmai munkát kísérő adminisztrációs feladatok    x 

Az internet szerepe és lehetőségei a szakmai munkában x   

Adatbanképítés és a szakmai vélemények megismerésének 

módszerei, szabályai 
x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Fogalmazás írásban x x 

Elemi szintű számítógép használat  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kockázatvállalás x x 

Megbízhatóság x x 

Szervezőkészség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kezdeményezőkészség x x 

Interperszonális rugalmasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x x 

Numerikus gondolkodás, matematikai készség    x 

Tervezés x x 

 

287. G

azdálkodási és vállalkozási ismeretek tantárgy 31 óra/ 31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

287.1. A tantárgy tanításának célja 

A tárgy a sport, mint piac általános jellemzőivel, működési mechanizmusaival foglalkozik. 

Átláthatóvá teszi a jelenlegi makrogazdasági környezetet, amely segítségével 

értelmezhetőek a specifikus gazdasági és vállalkozás gazdaságtani folyamatok. Átláthatóvá 

teszi a vállalkozások pénzügyi kötelezettségeit (adózás, mérleg), piac vizsgálati feladatait 

(marketing, stratégiai tervezés). Foglalkozik a non-profit szervezetek működésével és 

szerepével. A tanulók alapvető közgazdasági, vállalkozás-gazdaságtani ismereteket 

szereznek, melyhez szorosan hozzátartoznak pénzügyi és adózási ismeretek. 

Megismerkednek járulékfizetési kötelezettségekkel és finanszírozási, tőkeszükségleti 

kérdésekkel. A tantárgy további oktatásának célja a legfontosabb vállalati, vállalkozási 

ismeretek és az alapvető vállalkozói döntésekhez szükséges alapismeretek elsajátítása. A 

tantárgy átfogó ismereteket nyújt a vállalkozások alapításával, működtetésével, 

finanszírozásával, az üzleti tervezés folyamatával kapcsolatban. 

 

287.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

287.3. Témakörök 

287.3.1. A sport üzleti kérdései 

A sport üzletté válása 

A sport, mint piac 
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A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

 

287.3.2. Pénzügyi alapok 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

 

287.3.3. A vállalkozás formái 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

287.3.4. Jogi szabályozás 

A sport jogági és jogterületi vonatkozásai  

A sportszervezetekre, sportvállalkozásokra vonatkozó szabályozók 

Az állami szervezetrendszer és az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

Szerződések a sportban, sportszerződések 

Sportszervezetek a sportjog rendszerében 

Speciális munkajogi szabályok a sportban 

Felelősségi és kártérítési szabályok a sportban 

 

287.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

287.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

288. S

portmenedzsment tantárgy 31 óra/ 31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a(z) fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

288.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja olyan komplex szervezési és vezetési ismeretek elsajátítása, mely segíti a 

leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők 

ellátásában, sportversenyek megszervezésében és menedzselésében. 

 

288.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

288.3. Témakörök 
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288.3.1. Szervezési-vezetési ismeretek 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése 

A sport szerkezete és felépítése hazai és nemzetközi viszonylatban 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere 

Szponzoráció és a támogatás a különbségei 

A TAO rendszere 

Az EU és a sport 

 

288.3.2. Sportmarketing 

A sportmarketing elméleti alapjai 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggései 

Imázs, PR 

 

288.3.3. Eseményszervezés 

A sportesemények, sportrendezvények módszertana 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének módszertani kérdései 

Az eseményszervezés folyamata 

Az önkéntesség és a sport 

 

288.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

288.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10326-12 azonosító számú 

Sportági alapok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10326-12 azonosító számú Sportági alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 

Tisztában van az olimpiák, illetve a választott sportága 

történetével, szabályaival, szervezeti felépítésével. 
x  

Népszerűsíti sportágát a megfelelő helyszíneken és fórumokon x x 

Tudatos, előre megtervezett program alapján vezeti edzéseit   x 

Az aktuális körülményekhez igazodva, rugalmasan módosítja az 

edzéstervet 
  x 

A csapat (csoport) életkori sajátosságainak, és a tanítványok 

aktuális állapotának megfelelő edzésvezetési módszereket 

alkalmaz 

  x 

Megtanítja a sportági mozgásanyag alaptechnikáit   x 

A technikai elemeket az egyéni adottságok figyelembe vételével 

oktatja 
  x 

Megtanítja és betartatja a sportág legfontosabb szabályait x   

Az edzéseken sportág-specifikus bemelegítést és levezetését 

alkalmaz 
  x 

Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét 

és szerepét a sportteljesítményben 
  x 

Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek 

és készségeinek fejlesztésére 
  x 

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát, és az 

eredményeket hasznosítja a további felkészítésben 
  x 

Elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben 
  x 

Észreveszi a sportági tehetséget, támogatja képességei 

kibontakoztatását 
  x 

Edzéseken, versenyeken kiemelt figyelmet fordít a balesetek és 

a sérülések megelőzésére, szükség esetén szakszerű 

elsősegélyben részesíti tanítványait 

  x 

Szükség esetén konzultál a munkáját segítő szakemberekkel 

(egészségügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák stb.) 
  x 

Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a 

tanítványok szüleivel 
  x 

Közreműködik a kedvező csapat (csoport) légkör 

megteremtésében 
  x 

Továbbképzéseken vesz részt, folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását 
x x 
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SZAKMAI ISMERETEK 

Ókori és újkori olimpiák, Sportági profil, a sportág kialakulása, 

nemzetközi és hazai története  
x   

A sportág szakemberei, a sportoktató sportági kompetenciái x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői  x   

Edzéselméleti és gimnasztikai alapfogalmak ismerete  x 

Á bemelegítés, a képességfejlesztés és a levezetés általános és 

sportágspecifikus módszertana 
 x 

Sportágspecifikus bemelegítés és levezetés    x 

Sportági alaptechnikák bemutatása    x 

Sportági alaptechnikák oktatásmódszertana   x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport sportági 

felkészítésének tervezése 
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport 

sportágspecifikus képességfejlesztése  
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési 

sajátosságai, módszerei 
  x 

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi 

állapotának ellenőrzése és értékelése 
    

A sportág versenyrendszere x   

A sportág verseny-, illetve játékszabályai  x   

A sportoktató kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése x x 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás  x x 

A sportágra jellemző sérülések megelőzése és felismerése    x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Eszközhasználati készség   x 

Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Terhelhetőség    x 

Kitartás   x 

Türelmesség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség    x 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Módszeres munkavégzés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság   x 
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289. S

portági alapok elmélet tantárgy 31 óra/ 31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

289.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók átfogó és széleskörű ismereteket szerezzenek az ókori és 

újkori olimpiák, valamint választott sportáguk történetéről, továbbá a sportág verseny-, 

illetve játékszabályairól. A tantárgy elsajátítása után a tanulók képesek legyen 

sportágukban a tehetség felismerésére, valamint gondozására. 

 

289.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

289.3. Témakörök 

289.3.1. Olimpiatörténet 

Az ókori olimpiák kialakulása, eszmerendszere (kalokagathia). 

Az ókori olimpiák helyszínei, versenyzői, versenyszámai. 

Az ókori olimpiák hanyatlása. 

Az olimpiai eszme újjászületése, az újkori olimpiák kialakulása, magyar vonatkozásai. 

Az olimpiai eszme, a NOB és a MOB szerepe az eszme ápolásában. 

Az olimpia jelképei. 

Az újkori olimpiák történetének fordulópontjai. 

Kiemelkedő magyar eredmények, sportágak. 

A paralimpia. 

 

289.3.2. A sportágtörténete és versenyrendszere 

A sportág kialakulása, hazai története 

A sportág nemzetközi története 

A sportág kiemelkedő alakjai 

Sportági kompetenciák, célcsoport 

A sportág versenyrendszere 

A sportág hazai és nemzetközi szervezetei 

A sportág szervezeteinek egymáshoz való viszonya 

Élsport, versenysport helyzete Mo-n, nemzetközi kontextus 

A sportág utánpótlásnevelési rendszere 

A sportág verseny-, illetve játékszabályai 

 

289.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

289.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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290. S

portági alapok gyakorlat tantárgy 310 óra/310  óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

290.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az edzéselméleti és gimnasztikai alapfogalmak 

átismétlése után a tanulók átfogó képet kapjanak a bemelegítés, a gimnasztika, a motoros 

képességfejlesztés és a levezetés módszertanáról. Az előzetes ismeretekre támaszkodva 

legyenek képesek megtervezni és megtartani edzés-részeket, képességfejlesztő 

foglalkozásokat. 

 

290.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

290.3. Témakörök 

290.3.1. Edzéselméleti alapok 

Az edzéselmélet alapfogalmai (edzés, edzésalkalmazkodás, edzéseszközök, 

edzésmódszerek, terhelés, túlkompenzáció) 

A motoros képességek rendszere 

 

290.3.2. Gimnasztikai alapok 

Gimnasztikai alapfogalmak 

A gimnasztika gyakorlatanyaga 

A gimnasztikai szaknyelv, gyakorlatvezetési módszerek 

A rajzírás 

 

290.3.3. Bemelegítés, gimnasztika 

A bemelegítés felépítése, szerepe a terhelésben 

Gimnasztikai gyakorlatvezetés 

Gimnasztikai gyakorlatláncok tervezése 

Bemelegítés tartása, hospitálása 

 

290.3.4. Képességfejlesztés 

A képességfejlesztés módszertana (szenzibilis időszakok, módszerek, eszközök). 

Az erőfejlesztés módszerei. 

Az erő felmérését szolgáló tesztek. 

Erőfejlesztő foglalkozások tervezése. 

Erőfejlesztő foglalkozások tartása. 

A gyorsaságfejlesztés módszerei. 

A gyorsaság felmérését szolgáló tesztek. 

Gyorsaságfejlesztő foglalkozások tervezése. 

Gyorsaságfejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása. 

Az állóképesség-fejlesztés módszerei. 

Az állóképesség felmérését szolgáló tesztek. 

Állóképesség-fejlesztő foglalkozások tervezése. 

Állóképesség-fejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása. 

Koordinációs képességek fejlesztésének módszerei. 

Koordinációs képességek felmérését szolgáló eljárások 
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Koordinációs képességeket fejlesztő foglalkozások tervezése. 

Koordinációs képességeket fejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszerei. 

Az ízületi mozgékonyságot fejlesztő foglalkozások tervezése. 

Az ízületi mozgékonyságot fejlesztő foglalkozások tartása, hospitálása. 

 

290.3.5. Levezetés 

A levezetés funkciói, módszertana. 

Levezető technikák (nyújtás, relaxáció) 

Levezető foglalkozások tartása, hospitálása. 

Kiegészítő edzésformák: Off-side work, preventív mozgásformák és eszközök 

használata, rehabilációs gyakorlatok, egyéni technikai fejlesztés formái. 

 

290.3.6. Sportágspecifikus gimnasztika 

Sportágspecifikus bemelgítés tervezése, tartása, hospitálása és értékelése. 

 

290.3.7. Sportágspecifikus képességfejlesztés 

Sportágspecifikus képességfejlesztő foglalkozások tervezése, tartása, hospitálása és 

értékelése. 

 

290.3.8. Sportágspecifikus levezetés 

Sportágspecifikus levezető foglalkozások tervezése, tartása, hospitálása és értékelése. 

 

290.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, a sportág jellegének megfelelő helyszín, külső gyakorlati helyszín 

 

290.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

10327-12 azonosító számú 

Sportedzői szakismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10327-12 azonosító számú Sportági szakismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK 

Felkészülés az edzői szerepre, feladatokra x x 

A sportfelkészülés szakaszának megfelelő edzésterveket készít x x 

Új sportági mozgáselemeket tanít, tökéletesíti tanítványai 

mozgástechnikáját 
  x 

A célcsoport sajátosságainak megfelelő képességfejlesztési és 

edzésvezetési módszereket alkalmaz 
x x 

Az edzéstervben meghatározottak szerint ellenőrzi tanítványai 

fejlődését, a kapott eredményeket értékeli 
  x 

Az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével 

felkészíti sportolóit a versenyre (mérkőzésre) 
x x 

Hozzásegíti tanítványait a versenyen (mérkőzésen) való sikeres 

szerepléshez, ellátja a verseny előtti, alatti és utáni edzői 

feladatokat  

  x 

Az edzésen, illetve a versenyen (mérkőzésen) észleli a 

technikai és taktikai hibákat, útmutatást ad azok kijavítására  
  x 

Elemzi a versenyről, (mérkőzésről) készült statisztikákat, 

felvételeket, a tapasztaltakat felhasználja további munkájában  
x x 

Hatékonyan használja a sportteljesítmény fokozásának 

megengedett eszközeit 
x x 

Betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabályait  x x 

Közreműködik a kompetenciájába tartozó célcsoport 

versenyeinek megszervezésében és lebonyolításában  
x x 

Erősíti a csapatkohéziót, kezeli a felmerülő konfliktusokat, 

hozzájárul a jó közösségi légkör megteremtéséhez 
  x 

Edzőtáborokat szervez, összeállítja és megvalósítja az 

edzőtáborok szakmai programját 
x x 

Hozzájárul a sportolók egészséges életmódjának, egészséges 

táplálkozásának megvalósulásához 
x x 

Pedagógiai és pszichológiai módszerek alkalmazásával 

támogatja a sikeres versenyzői személyiségjegyek kialakulását  
x x 

Kompetenciahatárain belül értelmezi és hasznosítja a 

sportorvosi, illetve terhelésélettani vizsgálatok eredményeit 
x x 

Feltárja a teljesítmény-visszaesés okait, és közreműködik azok 

megszüntetésében 
x x 

Megelőzi a terheléses rosszullétek kialakulását, 

bekövetkezésük esetén ellátja a szükséges teendőket 
x x 
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Együttműködik a sportolók felkészítésében érintett egyéb 

szakemberekkel (sportorvos, pszichológus, sportmenedzser 

stb.) 

  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az edzővel kapcsolatos elvárások x x  

Edzéstervezés és edzésvezetés általános és sportágspecifikus 

módszertana 
x x 

A sportfelkészülés szakaszai x  

A sportedző sportági kompetenciái x   

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport jellemzői  x   

A sportági mozgástechnika elmélyítése, tökéletesítése, a 

technikai elemek gazdagítása 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport sportági 

felkészítésének tervezése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport 

sportágspecifikus képességfejlesztése  
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport edzésvezetési 

sajátosságai, módszerei  
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport edzettségi 

állapotának ellenőrzése és értékelése 
x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport versenyzése x x 

A sportedző kompetenciájába tartozó célcsoport versenyeinek 

szervezése és lebonyolítása 
x x 

Az edzőtáborozás  x   

A sportági teljesítményt befolyásoló módszerek és 

körülmények  
x x 

A doppingellenes tevékenység szabályai  x   

A hazai és nemzetközi sportági szakszövetség működése x   

A kiválasztás és beválás sportágspecifikus kérdései  x x 

Az utánpótlásnevelés rendszere hazánkban  x   

A sportoló táplálkozása, életmódja x x 

A sportoló személyiségének megismerése, a hatékony edző-

tanítvány viszony pszichológiai, pedagógiai alapjai 
x   

A sikeres edző személyisége x x 

Csapatépítés, a csapatkohézió erősítése x x 

Sportorvosi és egyéb terhelésélettani vizsgálatok 

eredményeinek felhasználása az edzői munkában 
x x 

Edzés közben előforduló nem sérüléses eredetű rosszullétek, és 

azok első ellátása 
x x 

A letörés okai, formái, megelőzése, kezelése, a túlerőltetetés és 

a túledzés 
x x 

Team-munka a sportolók felkészítésében x x 

Szponzorálás a sportágban x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Beszédkészség x x 

Szakmai nyelv használata x x 

Motoros készség   x 

Sportszerek és –eszközök célirányos alkalmazása   x 
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Mozgáselemzés, hibajavítás képessége   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Stressztűrő-képesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiváló készség   x 

Irányítási készség   x 

Interperszonális rugalmasság   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Tervezés x x 

Eredményorientáltság x x 

Ellenőrzés x x 

 

291. S

portági szakismeretek elmélet tantárgy 31 óra/ 31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

291.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók tisztában legyenek az edzővel szemben 

támasztott követelményekkel, elvárásokkal. Ismerjék, hogy milyen feladatai vannak 

munkája során. Edzéselméleti ismereteikre támaszkodva átfogóan sajátítsák el az 

edzéstervezés módszertanát. 

 

291.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

291.3. Témakörök 

291.3.1. Az edzői szerep 

Az edző, mint példakép. 

Edzői kompetenciák. 

Motiváció a gyakorlatban 

Csapatépítés, csapatkohézió a sportolók körében 

Szponzorok toborzásában való részvétel a gyakorlatban 

Az edző feladatai, viselkedési mintái különböző szintű és életkorú sportolók esetén 

(élsport-versenysport-szabadidősport, felnőtt-utánpótlás). 

Rajtállapotok 

Szelíd teljesítményfokozás (sportspszichológia) 

Fair-play 

Flow 

 

291.3.2. Edzéstervezés 

Edzéselvek. 

Éves felkészülés időszakai. 

Edzésterv fogalma, típusai, ciklusai. 

Az edzéstervezés lépései (egy edzés, mikro-, makrociklus, éves edzésterv). 

Az edzéstervek specifikus jellemzői (életkor, nem, előképzettség). 
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Edzéstervek sportágspecikikus jellemzői. 

Egy edzés-foglalkozás megtervezése. 

Rövidebb ciklusok edzéseinek megtervezése. 

Éves edzésterv készítése. 

 

291.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

291.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

292. S

portági szakismeretek gyakorlat tantárgy 310 óra/ 310 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

292.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók korábbi ismereteiket integrálva tisztában 

legyenek a mozgástanulás szakaszaival, módszertanával. Legyenek képesek felelősen 

elvégezni egy edző feladatait. Képessé váljanak sportági mozgásformák bemutatására, 

oktatási folyamatának megtervezésére és végrehajtására, valamint saját sportágukban a 

célokhoz mérten adekvát edzések tervezésére és vezetésére. 

 

292.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

292.3. Témakörök 

292.3.1. Mozgástanulás 

A mozgástanulás fázisai, azok jellemzői. 

A mozgástanulás szerepe, időrendi helye, időtartama a sportfoglalkozásokon, a 

technikai elemek oktatásának módszertana. 

Az előkészítő és rávezető gyakorlatok jelentősége, csoportosítása (könnyítő vagy 

nehezítő). 

A hibajavítás szükségszerűsége, módszertana, eszközei. 

 

292.3.2. Versenyzés, teljesítményfokozás 

Terhelésélettani vizsgálatok. 

Edzettségi állapot ellenőrzése, értékelése. 

A teljesítményfokozás módszerei, alapelvei. 

A kiválasztás alapelvei. 

 

292.3.3. Az edző feladatai  

A kapcsolattartás, kommunikáció különböző formái, jellemzői (kapcsolat a 

sportolókkal, szülőkkel, iskolával, kollégákkal, egyesülettel, szakszövetséggel). 

Továbbképzéseken, licenc tanfolyamokon való részvétel (lehetőségek, források, 

jelentkezés módja). 

Az edző nevelési feladatai. 

Az edzés előtti előkészületek. 



 

2730 

 

Az edzésvezetés technikái, tipikus hibái. 

Az edzés szervezése. 

Az edző feladatai az edzés után. 

 

292.3.4. Sportági mozgásformák 

Sportági mozgásformák, sportági technikák bemutatása. 

Sportágspecifikus mozgásformák tanulásának folyamata, helye a sportoló 

fejlődésében. 

Sportágspecifikus mozgásformák oktatásának tervezése. 

Sportágspecifikus mozgásformák oktatása, hospitálása. 

 

292.3.5. Sportágspecifikus edzéstervezés 

Sportági edzésvezetési módszerek, eszközök. 

Sportági edzés-részek, edzések hospitálása, tervezése, levezetése. 

 

292.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, a sportág jellegének megfelelő helyszín, külső gyakorlati helyszín 

 

292.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A FŐ SZAKKÉPESÍTÉST  

TÁMOGATÓ TANTÁRGYAK 

 

Egészségügyi ismeretek – 62 óra 

Svédmasszázs gyakorlat – 136 óra 

Projekttevékenység – 136 óra 

Személyiségfejlesztés – 36 óra 
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A 10323-12. azonosító számú Egészségügyi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Az edzések és mozgásos foglalkozások 

tervezésekor figyelembe veszi a szervezet 

anatómiai és élettani sajátosságait 

x   x   x 

Tanácsokat ad tanítványainak, illetve 

vendégeinek a testsúlyszabályozás kérdésében 
  x       

Elősegíti a helyes táplálkozási szokások 

kialakítását, megfelelő tanáccsal látja el a 

foglalkozásokon (edzéseken) résztvevőket 

  x       

Meggyőződéssel érvel a rendszeres testedzés és 

sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása 

mellett az ép és a fogyatékossággal élő 

emberek számára egyaránt  

  x x     

A mozgásos foglalkozások és az edzések 

tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet 

fordít a sportsérülések és az edzésártalmak 

megelőzésére 

  x       

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek 

megfelelően módosítja a foglalkozások 

(edzések) tartalmát 

  x       

Szakszerű elsősegélyt nyújt       x   

Indokolt esetben egészségügyi szakemberek 

(sportorvos, gyógytornász, stb.) segítségét kéri 

az edzésártalmak kivédéséhez, kezeléséhez, 

illetve a sérülések ellátásához 

  x   x   
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Tudatosítja a tiltott teljesítményfokozás 

veszélyeit, meggyőzően érvel a fair play 

szabályainak betartása mellett 

    x     

Szakszerűen használja a megengedett 

teljesítményfokozás eszközeit 
    x     

Az életkori sajátosságoknak megfelelő fizikai 

terhelést alkalmaz 
    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Az emberi szervezet felépítése x x x x x 

A mozgató szervrendszer, az edzés hatása a 

mozgató rendszerre 
x   x   x 

A szív és a keringési szervrendszer, az edzés 

hatása a keringési rendszerre 
x   x     

A légzés szervrendszere, az edzés hatása a 

légző rendszerre 
x   x     

A szabályozó szervrendszer, az edzés hatása a 

szabályozó rendszerre 
x   x     

A kiválasztás szervrendszere x         

Az emésztőrendszer és a tápanyagok, anyag- és 

energiaforgalom 
x x       

Az egészséges táplálkozás és a folyadékpótlás    x       

Testösszetétel, testalkat, elhízás és 

testsúlyszabályozás 
  x       

Az edzés és az energiaforgalom     x     

A fogyatékosság típusai    x       

A testedzés és a sport, mint az egészség 

megőrzésének eszköze 
  x       

Sportsérülések, sportártalmak megelőzése, 

gerinc és ízületvédelem 
  x       

Sportsérülések, elsősegélynyújtás       x   

A krónikus betegek testedzése, sportolása      x     

A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott 

eszközei, azok élettani hatásai 
    x     

Fáradás, fáradtság, pihenés, regeneráció élettani 

háttere 
    x     

Életkorok biológiai és terhelésélettani 

sajátosságai 
    x     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai beszédkészség   x x x   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x 

Hallott szakmai szöveg megértése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x   x  x x  x  

Felelősségtudat x   x  x x  x  

Döntésképesség x   x  x x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Prezentációs készség   x       

Meggyőzőkészség   x x     

Kapcsolatteremtő készség   x   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatelemzés x   x  x x  x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x   x  x x  x  
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Körültekintés, elővigyázatosság x   x  x x  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293. E

gészségügyi ismeretek tantárgy 62 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. Alapvető 

fontosságú az életmód, a sport és az egészségi állapot közti összefüggés felismerése, a 

sportoló önmagával szembeni felelősségérzet kialakulása és az a tény, hogy az egészség 

megőrzése nagyban függ az egyén választásaitól és kapcsolatainak minőségétől. 

Felkészíteni a hallgatókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek 

alkalmazására. Tanulják meg azokat biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek 

segítségével közvetlen életmentő vagy a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

 Témakörök 

Témakörök 

293.1.1. Anatómia és élettan 

 Szervek, szervrendszerek 

 Szervrendszerek működése 

 

293.1.2. Egészségtan 

 Sport és az életmód 

 Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 
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 Táplálkozás 

 

293.1.3. Terhelésélettan 

 Terhelés hatása a szervrendszerekre 

 Speciális terhelésélettani sajátosságok 

 Teljesítményfokozás 

 

293.1.4. Elsősegélynyújtás  

 Csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

 Néhány jellegzetes sérülés és ellátása (pl. agyrázkódás, orrvérzés stb.) 

 Az eszméletlenség veszélyei, az eszméletlen sportoló ellátása 

 Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

 Vízből mentés 

 

293.1.5. Funkcionális anatómia 

 A mozgás szervrendszere 

 A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 

 

293.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

293.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

293.3.1. 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. magyarázat     x   

2. megbeszélés     x   

3. vita     x   

4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x       

 

 

293.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       
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1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
    x   

 

 

293.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

Személyiségfejlesztés szakismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

S
ze

m
él

y
is

ég
fe

jl
es

zt
és

 

FELADATOK 

Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított 

közösség vagy egyén egészséges 

személyiségfejlődésére 

x 

Tudatosan alkalmazza a tanult pedagógia 

és pszichológia elveit 
x 

Észreveszi a tehetséget, és támogatja 

kibontakozását 
x 

Kihasználja a sportban rejlő fejlesztési 

lehetőségeket 
x 

Az adott szituációnak megfelelő, hatékony 

kommunikációt folytat 
x 

Eredményesen kezeli a csoportdinamikai 

folyamatokat és a felmerülő konfliktusokat 
x 

Szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét kéri a tanítványoknál, 

klienseknél észlelt lelki eredetű nehézségek 

kezelésére 

x 

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és 

eszközei 
x 
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A nevelés folyamata x 

A nevelés lehetősége és szükségessége a 

sport és rekreációs szakmákban 
x 

Életkorok pedagógiája x 

Tehetség – sporttehetség x 

A személyiség pszichológiai értelmezése x 

Személyiségjellemzők és lelki egészség az 

egyes életszakaszokban 
x 

Gyakori viselkedési zavarok és pszichés 

problémák 
x 

A megismerő tevékenység x 

Cselekvések ösztönző, szervező és 

végrehajtó szabályozása 
x 

A sporttevékenység pszichológiai 

sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása. 
x 

A társas interakciók folyamata és 

befolyásoló tényezői 
x 

A kommunikáció szerepe és alapformái. x 

Befolyásolás, meggyőzés a kommunikációs 

folyamatokban. 
x 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés 
x 

Konfliktuskezelés x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi beszédkészség x 

Olvasott szöveg megértése x 

Hallott szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Döntésképesség x 

Türelmesség x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Tolerancia x 

Irányítási készség x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x 

Problémaelemezés, -feltárás x 

Nyitott hozzáállás x 

 

24.Projekttervezés tantárgy       136 óra/ …..óra  

 

 

24.1  A tantárgy tanításának célja  

A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 

ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 

projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 

feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 
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24.2  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincs kapcsolódás 

 

24.3    Témakörök 

24.3.1 A projektmunka gyakorlata         

Az igényfelmérés módszerei  

A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei  

Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok,   irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése  

Projekttervezés  

Célkitűzés 

Tevékenységdiagram  

Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix  

Időrendi ütemezés  

Erőforrás-tervezés (költségvetés)  

Kommunikációs és minőségterv  

Monitoring és kontrollterv dokumentumai  

Kockázatelemzés módszerei  

Nyilvántartás  

Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) dokumentumai  

Projektmonitoring, nyomon követési eljá 

rások és beavatkozások gyakorlata  

Szerződéskötés mintadokumentumai  

Információgyűjtés és rendszerezés  

 

24.3.2  A projektet támogató szoftverek használata     
A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata  

A Microsoft Project program ismertetése, a program nézetei, alkalmazott projektvezetési 

módszerei, naptárai és költség-típusai 

A Project programban az erőforrás konfliktusok felismerésének és kezelésének lehetőségei 

Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése  

Elektronikus pályázati rendszer használat  

 

24.3.3  Projektek a gyakorlatban 

 

A projekttervezés lépései, tevékenység-típusok, tevékenységek időbeli helyzete, 

kapcsolódásainak lehetőségei, erőforrások fajtái 

Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel tanári útmutatás és felügyelet mellett 

Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel 

Ráhangolódás 

A projekt indítása 

Projektkészítés menete 

A projekt kommunikációja, dokumentálása és láthatósága 

Értékelés, projektzárás 

Versenyszervezés 

Versenyrendezés 
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A projektkonroll fogalma, folyamata, a projekt időbeli teljesítésének alakulása, beavatkozások, 

korrekciós intézkedések 

 

24.4  Pályázatírás          
 

Hazai és uniós pályázatok rendszere  

Az EU-s támogatások és projektek jellemzői 

Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai  

A pályázatírás módszertana  

 

24.5  A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem, számítógépterem 

 

24.6 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(Sorszá

m 

Alkalmazott 

oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
egyéni csoport osztály 

1. kooperatív tanulás  X   
2. szimuláció  X   
3. önálló 

feladatmegoldás 

X    
4. házi feladat X    
5. esettanulmány 

készítése 

X X   
 

24.7  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák  

Sorszám Tanulói 

tevékenységforma 

szervezési kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
egyéni 

csoport 

 

bontás 

osztály 

keret 

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 x 
  

1.4. Információk 

önálló 

rendszerezése 

x    

1.5. 
Információk feladattal 

vezetett rendszerezése 
x x 

  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 
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2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

 
x 

  

3.2. 
Kiscsoportos 

szakmai 

munkavégzés 

irányítással 

 
x 

  

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

 

  

 

24.8  A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 12055-16 azonosító számú Regeneráló balneoterápiás masszázs megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

M
as

sz
áz

s 
el

m
él

et
 

S
v
éd

m
as

sz
áz

s 

g
y
ak

o
rl

at
 

FELADATOK 

Svédmasszázst alkalmaz kezeléseknek (frissítő, relax) 

megfelelően 
x x 

A teljes test és az egyes testtájak masszírozásában a 

különleges masszázsfajtákat alkalmazza (pl. zuhany alatti, 

hammam, cellulit, méz, csokoládé, szárazkefe és víz alatti 

vízsugár masszázs) 

x x 

Aromaterápiás masszázst végez x x 

Munkája során, saját tevékenységében alkalmazza az emberi 

test felépítéséhez, működési folyamataihoz kapcsolódó 

ismereteit 

x x 

Közreműködik a team munkában   x 

Különleges frissítő (wellnes) masszázskezeléseket végez 

(hammam masszázs, cellulit masszázs fóliázással, méz és 

csokoládémasszázs, szárazkefe masszázs {törölköző}, 

aromamasszázs) 

x x 

Kiválasztja a kezeléshez megfelelő eszközt, vivőanyagot, 

berendezést, elhelyezi, pozicionálja a pacienst 
  x 

Aromaterápiás ismereteket alkalmaz x x 

Ismeri és felismeri a masszázs javallatait és ellenjavallatait x x 

Szakszerűen alkalmazza, kezelés után tisztítja, fertőtleníti a 

masszázshoz szükséges berendezéseket 
  x 

Betartja a higiénés szabályokat   x 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése 

érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat 
x x 

A munkavédelmi, egészségvédelmi szabályokat megismeri 

és munkája során betartja, betartatja 
x x 

A betegbiztonság szabályait betartja, betartatja x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A masszázs története, felosztása x   

Frissítő és a különleges masszázsfajták elmélete, gyakorlata x x 

A frissítő, illetve relaxáló masszázs célja x   

A masszázs helyi (bőr, kötőszövet, izomzat), általános és 

távolhatásai, szerepe a diagnosztikában  
x   

Különböző vivőanyagok hatásmechanizmusának ismerete x x 

Vivőanyagok használata x x 

A svédmasszázs alapfogásai, intermittálás, mellkasfelrázás 

és hatásmechanizmusuk 
x x 
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Aromaterápia x x 

A masszázs előkészítése és technikai kivitelezése, kéz 

edzőgyakorlatai 
x x 

A masszázs javallatai és ellenjavallatai x x 

A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós 

fogyasztóvédelmi előírások 
x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Masszőrpad, masszőrszék, kényelmi eszközök (hengerpárna, 

ékpárna, haspárna), masszázsanyagok használata 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség x x 

Önállóság x x 

Kézügyesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatfenntartó készség x x 

Segítőkészség x x 

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

 

 

294. S

védmasszázs gyakorlat tantárgy 136 óra/…. óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

294.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók sajátítsák el annak gyakorlati alapjait. 

 

294.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

294.3. Témakörök 

294.3.1. A svédmasszázs fogásai 

Simítások: kétkezes hosszanti, kétkezes haránt, váltott kezes hosszanti, félkörös, 

körkörös, nyolcas, követőkezes nyolcas, nehezített kezes nyolcas, egész tenyérrel, 

kézháttal, ujjbeggyel, terpesztett vagy zárt ujjakkal, kisujjpárnával, 

hüvelykujjpárnával 

 

Dörzsölések: vasalófogás, gyalufogás, tenyérgyökös, egyujjas, háromujjas, négyujjas, 

fűrésszel (kéz kisujj részével, kétkezes), karomállású ujjbegyekkel, fésű, kisujj széllel 



 

2743 

 

Gyúrás: egykezes kiemelt (olló), kétkezes hosszanti kiemelt, félkörös gyúrás (két 

kézzel egyszerre), redőképzés (egy-két kezes), redőtolás ellenállással, vongálás, 

plesselés, mángorlás, szitálás, felrázás. 

Vibráció (rezegtetés): teljes tenyérrel, tenyérgyökkel, kisujjszéllel, 3. ujjal egy 

pontban, készülékkel. 

Ütögetés: tenyérrel (paskolás), ujjbegyes (kopogtatás), a kezek singcsonti élével 

(vágás), félig zárt ököllel, laza csuklóból (hanyintott öklözés). 

Testtájak kezelése: 

Fej- és arcmasszázs 

Mellkas masszázs (felületes és mély simítások, dörzsölés kis területen, gyúrás). 

Hátmasszázs (simítás, dörzsölés több formája, gyúrás több formája, vibráció, az egyes 

fogások között átvezető simítás). 

Deréktáj masszázsa 

 

294.3.2. Testtájak kezelése 

Nyak- és vállmasszázs 

Vállöv és felső végtag 

Alsó végtag masszázs 

Ön-, gépi és szárazkefe masszázs: 

Önmasszázs (kézzel, kézi masszírozó, négylábú masszírozó eszköz, marok 

masszírozó, mechanikus nyak- és hátmasszírozó, Thera- Band roller, mélyszöveti 

masszázs ujjmasszírozó, mini és normál masszírozó készülék, elektromos- infrás 

masszírozógép, kézi masszírozó és bőrfeszesítő készülék, reflexológiai kézi 

masszírozó eszköz, fából készült masszírozó eszköz, elektromos masszázs párna, 

arcmasszírozó készülék, cellulit kefe, taposó szőnyeg, talpbetét, Kuznyecov-

applikátor, teniszlabdás kézi masszírozó, Trigger pont masszírozó henger, 

masszázshenger, SMR-henger, masszírozó labda, hengeres talpmasszírozó) 

Gépi masszázs (háromlábú vibrációs eszköz, elektromos nyak- és hátmasszírozó, 

elemes testmasszírozó eszköz, TENS-készülék, vibrációs készülék) 

Szárazkefe masszázs (effektus): vékonyszálú perlon kefe vagy frottír törölközővel 

 

294.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

masszázs-ágyas gyakorlóterem 

 

294.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

295. S

zemélyiségfejlesztés   36 óra/…. óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

295.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók fejlődés-lélektani alapismereteinek kialakítása és elmélyítése, önmaguk 

megismerési készségének fejlesztése. A nyújtott ismeretek segítsék elő a tanulók társas 

beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit. 
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295.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

295.3. Témakörök 

295.3.1. Fejlődéselméleti alapfogalmak 

A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat.  

A kommunikáció fogalma, fajtái: - a verbális kommunikáció, - az írásbeli és szóbeli 

kommunikáció, - nonbervális kommunikáció, - testbeszéd és metakommunikáció. 

Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció. 

Kérdezési technikák.  

A probléma megoldás.  

Problémamegoldó folyamat elemzése 

 

295.3.2. Foglalkozások, órai munkák 

Az önismeret fejlesztése.  

Kapcsolatteremtő készség.  

A hatékony kommunikáció lényege és eszközei.  

A kommunikációs stílus meghatározása.  

Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák.  

A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése.  

A probléma feltárása.  

Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása.  

A döntés fogalma, döntéselőkésztés, döntés.  

Felelősség tudat. 

295.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

295.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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2.51. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

az 

I. EGÉSZSÉGÜGY 

ágazathoz tartozó 

54 723 02 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 52 720 01 ÁLTALÁNOS ÁPOLÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02 

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Egészségügyi alapismeretek 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves 

szakmai gyakorlattal, Egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, jogász 

(szakmai jogi és etikai ismeretek), 

Egészségügyi menedzser (egészségügyi 

ellátórendszer) 

Szakmai kommunikáció 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves 

szakmai gyakorlattal, Latin szakos 

nyelvtanár (orvosi latin) 

Ápolástan-gondozástan 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves 

szakmai gyakorlattal, 

Ápolástan-gondozástan 

gyakorlat 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc, 

Egészségügyi gyakorlatvezető, Csecsemő 

és kisgyermekgondozó, Csecsemő és 

gyermekápoló (egészséges csecsemő és 

gyermek gondozása), Szociális munkás 

(gondozási feladatok felnőttkorban) 

Klinikumi alapozó ismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi szaktanár, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves szakmai 

gyakorlattal, Közegészségügyi-

járványügyi felügyelő (mikrobiológia-

járványtan), Közegészségügyi járványügyi 

ellenőr (mikrobiológia-járványtan), 

Mentőtiszt (elsősegélynyújtás-első ellátás) 
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Klinikumi szakismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi szaktanár, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves szakmai 

gyakorlattal 

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi szaktanár, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves szakmai 

gyakorlattal 

Klinikumi gyakorlat 

Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Egészségügyi szakoktató, Ápoló MSc, 

Ápoló BSc, Egészségügyi szaktanár 

Egészségügy asszisztensi 

feladatok 

Egészségügyi szakoktató, Egészségügyi 

szaktanár, Egészségtan tanár egészségügyi 

előképzettséggel, Ápoló MSc, Ápoló BSc 

5 éves szakmai gyakorlattal, 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc 

Diagnosztikus-terápiás 

szakismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szaktanár, Egészségügyi szakoktató, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc, gyógyszerész 

Diagnosztikus-terápiás 

beavatkozások 

Egészségügyi szakoktató, Egészségügyi 

szaktanár, Ápoló MSc, Ápoló BSc. 

Klinikai gyakorlat 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc 

Egészségnevelés, 

egészségfejlesztés 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, Ápoló 

MSc, Ápoló BSc. 

Egészségnevelés, 

egészségfejlesztés gyakorlat 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 
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évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

7,5 0 11 0 

140 

1,5 1,5 

140 

2 4 10,5 20,5 22 5,5 

160 

10,5 20,5 

Összesen 7,5 11 3 6 31 27,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
fő szakképesítés 0,5                       0,5         

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
fő szakképesítés 1   3,5                   4,5         

Szakmai kommunikáció fő szakképesítés 1   1                   2         

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan fő szakképesítés 1,5   3,5                   5         

11222-16 Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
fő szakképesítés 3,5   1                   4,5         

Klinikumi szakismeretek fő szakképesítés           1,5     2       3,5         

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 
fő szakképesítés     2                   2         

Klinikumi gyakorlat fő szakképesítés             1,5     4       5,5       
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11635-16 Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 

Egészségügyi asszisztensi 

feladatok 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

          4,5     1                 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

            1     3               

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Szakmai kommunikáció 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

11222-16 Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Klinikumi szakismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Diagnosztikai és terápiás 

ismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Klinikumi gyakorlat 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 
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11151-16 Diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások felnőtt 

betegnél 

Diagnosztikus és terápiás 

szakismeretek 
fő szakképesítés                     3,5         3,5   

Diagnosztikus és terápiás 

beavatkozások 
fő szakképesítés                     2         2   

Klinikai gyakorlat fő szakképesítés                       17,5         17,5 

11152-16 Egészségnevelő és 

fejlesztő tevékenység 

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 
fő szakképesítés                     2,5         2,5   

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

gyakorlat 

fő szakképesítés                       3         3 

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 

S
za

k
g

im
n

áz
iu

m
i 

k
ép

zé
s 

 

9
-1

2
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

N
em

 a
 f

ő
sz

ak
k

ép
es

ít
és

re
 

fo
rd

ít
an

d
ó

 ó
ra

k
er

et
 

F
ő

sz
ak

k
ép

es
ít

és
  

9
-1

2
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a 

5/13. 

F
ő

sz
ak

k
ép

es
ít

és
  

9
-1

3
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

1/13. 2/14. 

A
 k

ét
 é

v
fo

ly
am

o
s 

sz
ak

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A
 f

ő
 s

za
k

k
ép

e-

sí
té

sr
e 

v
o

n
at

k
o

zó
: Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y
 

k
ap

cs
o

ló
d

ás
a 

270 0 396 0 
140 

54 54 
140 

62 124 

1413 453 960 

326 636 

1921 

792 198 
160 

326 636 

1951 

Összesen 270 396 108 186 961 990 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1107,5 óra (50,3%) 

  

1117,5 óra (52,9%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 813,5 óra (49,7%) 833,5 óra (47,1%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) 

Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 
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Munkahelyi egészség 

és biztonság 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 

0 0 18 18 0   0 0 18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 
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0
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g
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ü
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y
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Egészségügyi 

alapismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 126 0   0 0   0 0 162 
0 162 

0 0 162 162 0   0 0 162 

A pszichológia alapjai 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Szociológiai 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

A pedagógia alapjai     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Népegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Környezetegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségfejlesztés     18               18     18 18 0   0 0 18 

Szakmai 

kommunikáció 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 36 0   0 0   0 0 72 
0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Orvosi latin nyelv 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Kommunikáció     18               18     18 18 0   0 0 18 

Speciális 

kommunikáció 
    18               18     18 18 0   0 0 18 
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lá
s 

Ápolástan-

gondozástan 

fő
 s

za
k

k
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ít

és
 

54 0 126 0   0 0   0 0 180 
0 180 

0 0 180 180 0   0 0 180 

Egészséges ember 

gondozása 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Akadályozott ember 

gondozása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápolástudomány     18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápoláslélektan     18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápolási 

beavatkozások 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

Betegmegfigyelés     36               36     36 36 0   0 0 36 

1
1

2
2

2
-1

6
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n
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u
m

i 
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m
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Klinikumi alapozó 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

126 0 36 0   0 0   0 0 162 
0 162 

0 0 162 162 0   0 0 162 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
20                   20     20 20 0   0 0 20 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

28                   28     28 28 0   0 0 28 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
36                   36     36 36 0   0 0 36 
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Klinikumi 

szakismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   54 0   62 0 116 
0 116 

0 0 116 126 0   0 0 126 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Gasztroenterológia és 

nefrológia alapjai 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Hematológia, 

immunológia 

reumatológia alapjai 

          10         10     10 10 0   0 0 10 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
          8         8     8 8 0   0 0 8 

Sebészet és 

traumatológia alapjai 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Gyermekgyógyászat 

alapjai 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Diagnosztika alapjai     18               18     18 18 0   0 0 18 

Labordiagnosztikai 

alapismeretek 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Terápiás 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Klinikumi gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 54   0 124 178 0 178 0 0 178 0 198   0 0 198 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            54     49 103     103 0 111   0 0 111 

Sebészet és 

traumatológia 

gyakorlat 

                  40 40     40 0 46   0 0 46 

Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

                  35 35     35 0 41   0 0 41 
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Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt
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án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 
eg

és
zs

ég
ü

g
y

i 
as

sz
is

zt
en

s 

0 0 0 0   162 0   31 0 193 

193 0 

0 0 193 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

diagnosztikai 

eljárásoknál 

          54         54     54 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

a bőrgyógyászat és 

szemészet területén 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

fül-orr-gégészeti 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

urológiai területen 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

nőgyógyászati 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

neurológiai és 

pszichiátriai területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Dokumentáció 

vezetése a járóbeteg 

ellátásban 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Prevenció                 15   15     15 0 0   0 0 0 

Rehabilitáció                 16   16     16 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

asszisztálás 

gyakorlata 

5
2

 7
2
0
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1

 

Á
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án

o
s 
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o
lá
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 é

s 
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zs
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ü

g
y

i 
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sz

is
zt

en
s 

0 0 0 0   0 36   0 93 129 

129 0 

0 0 129 0 0   0 0 0 

Betegirányítás             12       12     12 0 0   0 0 0 

Szakrendelések                   75 75     75 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

gyakorlatok 
            24       24     24 0 0   0 0 0 

Gondozás                   18 18     18 0 0   0 0 0 
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Munkahelyi egészség 

és biztonság 

5
2
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0
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1
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o
s 
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ü

g
y

i 
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en

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkahelyek 

kialakítása 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkaeszközök 

biztonsága 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkakörnyezeti 

hatások 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
0                   0     0 0 0   0 0 0 
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1
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1

0
-1

6
 E

g
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Egészségügyi 

alapismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
1

 

Á
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g
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A pszichológia alapjai 0                   0     0 0 0   0 0 0 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Szociológiai 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

A pedagógia alapjai     0               0     0 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Népegészségügy     0               0     0 0 0   0 0 0 

Környezetegészségügy     0               0     0 0 0   0 0 0 

Egészségfejlesztés     0               0     0 0 0   0 0 0 

Szakmai 

kommunikáció 

5
2

 7
2
0

 0
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Á
lt
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o
s 
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o
lá
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ü
g

y
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zt

en
s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Orvosi latin nyelv 0                   0     0 0 0   0 0 0 

Kommunikáció     0               0     0 0 0   0 0 0 

Speciális 

kommunikáció 
    0               0     0 0 0   0 0 0 
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g
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Egészséges ember 

gondozása 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Akadályozott ember 

gondozása 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Ápolástudomány     0               0     0 0 0   0 0 0 

Ápoláslélektan     0               0     0 0 0   0 0 0 

Ápolási 

beavatkozások 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Betegmegfigyelés     0               0     0 0 0   0 0 0 
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Klinikumi alapozó 

ismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
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ég
ü

g
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i 
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en
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

0                   0     0 0 0   0 0 0 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

0                   0     0 0 0   0 0 0 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

0                   0     0 0 0   0 0 0 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

    0               0     0 0 0   0 0 0 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
0                   0     0 0 0   0 0 0 
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Klinikumi 

szakismeretek 

5
2
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2
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Á
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g
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i 
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sz
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zt
en
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Gasztroenterológia és 

nefrológia alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Hematológia, 

immunológia 

reumatológia 

          0         0     0 0 0   0 0 0 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Sebészet és 

traumatológia 
                0   0     0 0 0   0 0 0 

Gyermekgyógyászat                 0   0     0 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai és 

terápiás ismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Labor diagnosztikai 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Terápia     0               0     0 0 0   0 0 0 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Klinikumi gyakorlat 
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Á
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            0     0 0     0 0 0   0 0 0 

Sebészet és 

traumatológia 

gyakorlat 

                  0 0     0 0 0   0 0 0 

Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

                  0 0     0 0 0   0 0 0 
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Diagnosztikus és 

terápiás 

szakismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

109 0 108,5 0 0   109 0 108,5 

Biofizikai és 

biokémiai ismeretek 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Gyógyszertan                     0 31   31 0 0   31 0 31 

Fizikális vizsgálatok, 

betegvizsgálat 
                    0 15   15 0 0   15 0 15 

Eszközös vizsgálatok                     0 16   16 0 0   16 0 16 

Perioperatív ellátás                     0 15,5   15,5 0 0   15,5 0 15,5 

Hospice ellátás                     0 15   15 0 0   15 0 15 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

62 0 62 0 0   62 0 62 

Mintavétel 

laboratóriumi és egyéb 

vizsgálatokhoz 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Ápolói feladatok 

eszközös 

vizsgálatoknál 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Az ápoló 

gyógyszereléssel 

kapcsolatos feladatai 

                    0 15   15 0 0   15 0 15 

Ápolói feladatok 

terápiás 

beavatkozásoknál 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Klinikai gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 543 542,5 0 0   0 543 542,5 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

belgyógyászati profilú 

osztályon 

                    0   108 108 0 0   0 108 108 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

sebészeti profilú 

osztályon 

                    0   80 80 0 0   0 80 80 
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Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

mozgásszervi 

sebészeti profilú 

osztályon 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

szülészeti-

nőgyógyászati 

osztályon 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

neurológiai osztályon 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

pszichiátriai osztályon 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

urológiai osztályon 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

kisklinikumi osztályon 

                    0   100 100 0 0   0 100 100 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

sürgősségi osztályon 

                    0   54,5 54,5 0 0   0 54,5 54,5 
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 Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

fő
 s
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és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

78 0 78 0 0   78 0 78 

Egészségnevelés                      0 16   16 0 0   16 0 16 

Mentálhigiéné                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Táplálkozástan-

dietetika 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Betegoktatás                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Rehabilitáció                     0 21   21 0 0   21 0 21 

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 93 93 0 0   0 93 93 

Egészségnevelés 

gyakorlat 
                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Edukációs gyakorlat                     0   16 16 0 0   0 16 16 

Rehabilitációs 

gyakorlat 
                    0   56 56 0 0   0 56 56 

  

Ágazati szakmai 

kompetenciák erősítése 

h
el

y
i 

ta
n

te
rv

 

sz
er

in
t 

0 0 0 0             131 

131 0 

0 0 131 0 0   0 0 0 
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3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

52 720 01 

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 
322 óra 

helyi 

tanterv szerint 
131 óra 

 

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 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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296. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

296.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

296.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

296.3. Témakörök 

296.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

296.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

296.3.3. Álláskeresés 

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. 
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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. 

 

296.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

296.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

296.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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297. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

297.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

297.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

297.3. Témakörök 

297.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

297.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

297.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

297.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

297.4. 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. 



 

2772 

 

 

297.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés 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: 

 

M
u
n
k
ah

el
y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
  

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 

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel 

együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos 

következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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298. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

298.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

298.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

298.3. Témakörök 

298.3.1. Munkavédelmi alapismeretek  

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.   

 

298.3.2. Munkahelyek kialakítása  

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 
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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. 

 

298.3.3. Munkavégzés személyi feltételei  

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. 

 

298.3.4. Munkaeszközök biztonsága  

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. 

 

298.3.5. Munkakörnyezeti hatások  

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 

 

298.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek  
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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. 

 

298.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

298.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11110-16 azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval 

szemben támasztott etikai, jogi követelményeknek 

megfelelő viselkedést, magatartást tanúsít, tiszteletben tartja 

az emberi méltóságot 

x   

Napi feladatait előítéletmentesen, az egyenlő bánásmód 

szabályait betartva látja el 
x   

Szakmai munkája során figyelembe veszi a különböző 

kultúrkörökből érkező betegek ellátásának jellegzetességeit 
x x 

Biztosítja és munkája során érvényesíti a betegjogokat, 

betartja az adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokat 
x x 

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe veszi az 

életkori jellemzőket és ennek megfelelő nevelési-oktatási 

módszereket alkalmaz 

x   

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan 

gyakorolja, a vele kapcsolatba kerülő egészséges vagy beteg 

ember személyiségét tiszteletben tartja 

x x 

Felismeri a betegségből adódó szorongást, elutasító 

viselkedést, önvédelmi reakciókat  
x   

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit, a 

bántalmazott gyermek vagy felnőtt viselkedését 
x   

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási és kiejtési 

szabályait 
  x 

Alkalmazza az orvosi latinban használatos megnevezéseket   x 

Adekvátan, kongruensen és hitelesen kommunikál a 

munkatársakkal, a beteggel és a hozzátartozóval 
  x 

A betegellátás során tudatosan használja a nonverbális 

csatornákat 
  x 

Felismeri a kommunikációs folyamatban bekövetkezett 

zavarokat  
  x 

Megfelelően kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült 

személlyel 
  x 

Alkalmazza a kommunikáció felvétel és -tartás szabályait 

autizmus spektrumzavar esetén 
  x 

Segíti akadályozott személyeket a kommunikációjukban   x 

Támogatja az egészséges életmód kialakítását x   

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben, alkalmazza a 

a prevenció - kuráció - rehabilitáció alapelveit 
x   

Részt vesz a betegutak szervezésében x   
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Demográfiai és egészségügyi statisztikai adatokat értelmez.  x   

Felismeri a rizikófaktorokat x   

Részt vesz szűrővizsgálatokban x   

Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az egészséget 

veszélyeztető környezeti veszélyforrásokat, kémiai, fizikai 

és biológiai környezeti károsító hatásokat 

x   

Veszélyes hulladékot kezel  x   

Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési programok 

szervezésében, kivitelezésében 
x   

SZAKMAI ISMERETEK   

 Általános etika x   

 Egészségügyi etika x   

Ápolásetika x   

Egyenlő bánásmód alapelvei x   

Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika alapjai x   

 Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok x   

 Egészségügyi törvény és egészségügyre vonatkozó 

jogszabályok 
x   

Általános lélektan x   

Személyiséglélektan x   

Szociálpszichológia x   

Önsegítő csoportok x   

Orvosi latin nyelv x   

Kommunikációs alapismeretek   x 

Általános és infokommunikációs akadálymentesítés   x 

Kommunikációs zavarok felsimerése   x 

Népegészségügy x   

Az egészségügyi ellátórendszer x   

Minőségügyi alapismeretek x   

Statisztika és demográfia x   

Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok x   

Prevenció és rehabilitáció x   

Egészségfejlesztés, közösségi egészségfejlesztés x   

Környezetegészségügy x   

Környezettudatos életmód, környezeti veszélyforrások és 

kockázati tényezők 
x   

Munkabiztonsági tényezők x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

 Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x x 

 Adekvát kommunikáció akadályozott személyekkel   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

 Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Türelmesség x x 

 Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

 Kapcsolatteremtő készség x x 

 Közérthetőség x x 

 Segítőkészség x x 
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MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

 Helyzetfelismerés x x 

 Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

 Rendszerekben történő gondolkodás x x 

 

299. E

gészségügyi alapismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

299.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

 

299.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

Speciális ápolást igénylők ellátása 

 

299.3. Témakörök 

299.3.1. A pszichológia alapjai  

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 

Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 

Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 

Az agresszió megnyilvánulási formái 

Bántalmazások 
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299.3.2. Szakmai jogi és etikai ismeretek 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás 

intézményei és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 

Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi 

szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és 

szabályozók. 

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    

Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, 

tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás.  

Esélyegyenlőség biztosítása.  

Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

299.3.3. Szociológiai alapismeretek  

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli 

tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  
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Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

299.3.4. A pedagógia alapjai  

A neveléstudományok helye, felosztása. 

Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák, 

módszerek, eszközök 

 

299.3.5. Egészségügyi ellátórendszer  

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 

A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, 

szakszervezetek). 
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299.3.6. Népegészségügy  

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 

Az egészség, egészségkulturáltság. 

A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 

A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deszkriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia 

fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

299.3.7. Környezet-egészségügy  

A környezet és az egészség kapcsolata. 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás. 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században. 

A víz szerepe az ember életében.  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek. 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai. 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői. 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre. 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik. 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés. 

Vegyi anyagok a környezetünkben. 

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok. 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre. 

A zajártalom és következményei. 

A települések típusai és jellemzőik. 

Urbanizációs ártalmak. 

Az egészséges lakókörnyezet. 
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A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai. 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben. 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése. 

Környezeti katasztrófák, haváriák. 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén. 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken. 

Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata. 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben. 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken. 

 

299.3.8. Egészségfejlesztés  

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget meghatározó tényezők. 

Az egészséges életvitel. 

A higiéne fogalma, területei. 

Személyi higiéne. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-

piramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A megfelelő öltözködés. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok 

felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a 

tünetek megjelenése esetén. 

Védőoltások 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a 

káros szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 

Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 

 

299.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

299.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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300. S

zakmai kommunikáció tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

300.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

300.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

Magyar irodalom 

Történelem 

Biológia 

Anatómia-élettan 

Pszichológia 

Személyiség lélektan 

Szociálpszichológia 

 

300.3. Témakörök 

300.3.1. Orvosi latin nyelv  

A latin nyelv eredete, fejlődése.  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése. 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai. 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai. 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó 

latin szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései. 

Keringési rendszer latin szakkifejezései. 

Légzőrendszer latin szakkifejezései. 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései. 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései. 

Nemi szervek latin szakkifejezései. 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései. 

Idegrendszer latin szakkifejezései. 

Érzékszervek latin szakkifejezései. 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések. 

Kórtani és klinikumi elnevezések. 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései. 

Orvosi vények szakkifejezései. 

Számnevek. 

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és 

minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, 

rövidítések, igék és igeragozás, képzők. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

300.3.2. Kommunikáció  



 

2787 

 

A kommunikáció fogalma, elemei. 

Dinamikai törvényszerűségek. 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. 

Az őszinte kommunikáció feltételei. 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége. 

A közvetlen emberi kommunikáció formái. 

Nyelvi szocializációs szintek. 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. 

A verbális és nonverbális közlés viszonya. 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs 

lehetőségei.  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai. 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel. 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel. 

Kommunikáció a hozzátartozókkal. 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között. 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben. 

 

300.3.3. Speciális kommunikáció  

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 

 

300.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

300.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11221-16 azonosító számú 

Alapápolás 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11221-16 azonosító számú Alapápolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Á
p
o
lá

st
an

-

g
o
n
d
o
zá

st
an

 

FELADATOK  

Közreműködik az egészség megőrzésében és 

helyreállításában 
x 

Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és gyermek 

szükségleteinek biztosításában 
x 

Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokban, 

élethelyzetekben 
x 

Gondozási feladatokat lát el a fejlődési életszakaszoknak és a 

különböző élethelyzeteknek megfelelően 
x 

Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel, átadás és 

elbocsátás ápolói feladataiban 
x 

Ápolási modelleknek megfelelően végzi munkáját x 

Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében, kivitelezésében 

és dokumentálásában 
x 

Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol, rehabilitációs 

programjaiban részt vesz 
x 

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek kielégítésében, a 

betegbiztonság és a betegjogok szem előtt tartásával 
x 

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket dokumentálja. 

Kardinális tüneteket észlel, mér, EKG-t készít, 

pulzoximetriát végez, az eredményt rögzíti és jelenti, sürgős 

esetben haladéktalanul intézkedik 

x 

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a 

betegmegfigyelés során észlelt tüneteket jelzi és jelenti, 

életet veszélyeztető tüneteket, tünet együtteseket felismer és 

haladéktalanul intézkedik 

x 

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremt az 

aszeptikus betegellátás figyelembevétele mellett 
x 

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást segítő 

eszközöket biztonsággal alkalmaz,  
x 

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a gyógyászati 

segédeszközöket, az ápolási, kényelmi és antidecubitus 

eszközöket, kötszereket 

x 

Előkészít különböző vizsgálatokhoz beavatkozásokhoz, 

kompetenciájának megfelelően felkészíti a beteget, illetve 

segédkezik a beavatkozások kivitelezésében 

x 

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér, 

váladékfelfogó eszközöket szakszerűen használ, kezel, 

fertőtlenít 

x 

Fizikális lázcsillapítást végez, hideg-meleghatást alkalmaz x 
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Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát megállapítja, részt 

vesz az ellátásában 
x 

Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt vesz az 

ellátásában, izolálásában 
x 

Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai adottságainak 

megfelelően ápol 
x 

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek 

alapápolási feladatait ellátja, halott körüli teendőket ellát 
x 

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai korlátozás 

kivitelezésében, majd a fokozott betegmegfigyelésben, a 

fizikailag korlátozott beteg szükségleteinek kielégítésében 

x 

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a gyógyító team 

tagjaival együttműködik 
x 

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva segítő, 

támogató kapcsolatot tart a beteggel, hozzátartozókkal 
x 

Munkája során figyelembe veszi a betegség személyiségre 

gyakorolt hatását 
x 

Betartja a betegbiztonságra vonatkozó szabályokat x 

Munkavégzése során alkalmazza az ápoláslélektan alapelveit 

és speciális vonatkozásait 
x 

Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana x 

Egészséges ember gondozása x 

Prevenció x 

Egészséges életmód, életvitel x 

Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás x 

Idős ember gondozása x 

Akadályozott emberek gondozása, ápolása x 

Esélyegyenlőség x 

Ápolási elméletek x 

Ápolásetika x 

Ápoláslélektan x 

Team-munka szerepe, jelentősége x 

Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás x 

Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás x 

Megváltozott szükségletek felmérése, kielégítése x 

Ápolási beavatkozások x 

Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és beavatkozásoknál x 

Betegmegfigyelés és riasztás x 

Kardinális tünetek mérése, észlelése, regisztrálása x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és nosocomialis surveillance x 

Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok kezelése x 

Betegbiztonság x 

Egészségügyi dokumentáció vezetése és adatvédelem x 

Ápolási dokumentáció vezetése x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x 
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Alapápolási és gondozási tevékenységek ellátása x 

Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú vizsgálatok, 

beavatkozások végrehajtása 
x 

Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás eszközeinek 

adekvát és biztonságos alkalmazása 
x 

Eszközök előkészítése, tisztán tartása x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Elhivatottság, elkötelezettség x 

Felelősségtudat x 

Türelmesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatteremtő készség x 

Közérthetőség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

 

301. Á

polástan-gondozástan tantárgy 180 óra/180 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

301.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

301.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin 

 

301.3. Témakörök 

301.3.1. Egészséges ember gondozása  

Az ember és környezete 

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény 

Az egészség fogalma 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői 

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői 

A gondozás és nevelés egysége 

Családtervezés 

Terhesség, a terhes nő életmódja 

Terhesgondozás 

A szülés és a gyermekágy 

Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége 

Az anyatejes táplálás fontossága 
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Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok  

A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok 

Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és  

fejlődésére. 

Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló 

tünetegyüttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések. 

Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz. 

Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend 

kialakítása 

Az iskolaérettség 

A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok 

A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások 

Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás 

A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.  

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, 

veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, 

nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka). 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében. 

Veszélyeztető tényezők. 

 

301.3.2. Csecsemő és kisgyermekgondozás  

Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban 

A csecsemő tartása, fogása, emelése 

Testtömeg, testhossz és testarányok mérése 

A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok 

Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez  

Pelenkaváltás módjai  

Táplálási módok és eszközök 

A szobatisztaság kialakításának segítése 

A mozgás- és játékfejlődés biztosítása 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

301.3.3. Akadályozott ember gondozása  

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, 

a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő 

gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, 

antidiszkrimináció a gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása. 
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301.3.4. Ápolástudomány  

Az ápolás története.  

A betegápolás fejlődése Magyarországon. 

A szükségletek hierarchiája.  

Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

A fejlődésen alapuló modell. 

A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 

A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi 

higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

Ápolási dokumentáció vezetése.  

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi 

eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

301.3.5. Ápoláslélektan  

A betegség hatása a személyiségre. 

A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, 

beavatkozásokkal kapcsolatban. 

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással kapcsolatban, 

a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek esetén, valamint a 

haldoklás folyamatában. 

 

301.3.6. Ápolási beavatkozások  

Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi 

intézményekben. 
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Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 

A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  

Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű 

használata, fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  

A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a 

fizikai korlátozás alatt. 

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  

Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  

A halott körüli teendők.  

A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

301.3.7. Betegmegfigyelés  

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg alvásának megfigyelése.  

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 
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Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

301.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Egyéb témakörök: tanterem. 

 

301.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11222-16 azonosító számú 

Klinikumi ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11222-16 azonosító számú Klinikumi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

K
li

n
ik

u
m

i 
al

ap
o
zó

 

is
m

er
et

ek
 

K
li

n
ik

u
m

i 

sz
ak

is
m

er
te

k
 

D
ia

g
n
o
sz

ti
k
ai

 é
s 

te
rá

p
iá

s 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

K
li

n
ik

u
m

i 
g
y
ak

o
rl

at
o
k

 

FELADATOK     

Felismeri az emberi test élettani működésétől 

és az ettől eltérő állapotokat, folyamatokat 
x  x  

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus 

állapotokat, haladéktalanul intézkedik és részt 

vesz az életveszély elhárításában 

x  x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz az 

elsődleges ellátásban  
x  x x 

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a 

gyógyszer szervezetbe történő juttatásában  
  x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi technikákat    x x 

Betegágy melletti vércukor meghatározást 

végez 
  x x 

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget, 

gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez, 

vizsgálati anyagot vesz gyűjtött vizeletből  

  x x 

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr, 

fülváladékból, sebváladékból, székletből, 

hányadékból és egyéb testváladékokból, 

azokat megfelelően kezeli és gondoskodik a 

vizsgálatra történő eljuttatásukról 

  x x 

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, 

segédkezik a betegnek a vizsgálat előtt és 

után  

  x x 

Betegmegfigyelést végez x  x x 

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció 

alapján közreműködik a gyógyszerelésben, ic, 

sc, im injekciót ad 

  x x 

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik 

infúziós terápia kivitelezésében, megfigyeli a 

beteget az infúziós terápia alatt és után 

  x x 

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem 

gyógyszeres formáit  
x  x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, x  x x 

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás 

módszereket  
x  x x 
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Részt vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben 
x   x 

Közreműködik a belgyógyászati betegek 

ellátásában és ápolásában 
 x x x 

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai 

betegek ellátásában és ápolásában  
 x x x 

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában 

és ápolásában 
 x x x 

SZAKMAI ISMERETEK     

Anatómia-élettan x    

Általános kórtan x    

Mikrobiológia-járványtan x    

Elsősegélynyújtás, első ellátás x    

Gyógyszertan   x x 

Gyógyszerelés   x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások   x x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, fertőtlenítése 
  x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások 

előtt, alatt, után 

  x x 

Általános orvostan és belgyógyászat  x  x 

Általános sebészet és traumatológia  x  x 

Gyermekgyógyászat  x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

A beteg előkészítése a diagnosztikus és 

terápiás beavatkozásokhoz  
  x x 

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 

  x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati 

anyagokkal kapcsolatos teendők ellátása 
  x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az 

elsődleges ellátás során 
x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Precizitás    x 

Felelősségtudat x   x 

Türelmesség    x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Kapcsolatteremtő készség x   x 

Határozottság x   x 

Segítőkészség x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Helyzetfelismerés x   x 

Következtetési képesség x   x 

A környezet tisztántartása    x 
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302. K

linikumi alapozó ismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

302.1. A tantárgy tanításának célja 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása. 

 

302.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

302.3. Témakörök 

302.3.1. Anatómia-élettan alapjai, a mozgásrendszer  

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 

Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

 

302.3.2. A keringés és légzés anatómiája és élettana  

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya 

 

302.3.3. Emésztés – kiválasztás - szaporodás szervrendszere  

Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 
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Anyagcsere, energiaforgalom  

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek. 

 

302.3.4. Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája, élettana  

Idegrendszer felosztása. 

Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 

 

302.3.5. Elsősegélynyújtás-első ellátás  

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 

A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés 

Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

Légúti idegentest eltávolítása 

Eszköz nélküli légútbiztosítás 

Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA) 

B: a légzés megítélése. 

Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

A sokk jeleinek felismerése. 

D: az eszmélet, és tudat megítélése 

Görcsroham felismerése ellátása 

Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Lehűlés elleni védelem 

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és 

kezelése 

Az állapotváltozás nyomon követése 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 
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E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása. 

Sebellátás (fedőkötések). 

Vérzések ellátása  

Amputátum kezelés 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 

Tömeges balesetek, katasztrófák. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED) 

Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR) 

 

302.3.6. Mikrobiológia-járványtan, általános kórtan  

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 

Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, 

ízeltlábúak). 

Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén 

mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, 

ellenálló képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység 

 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 

Betegség, kóros állapot meghatározása. 

A betegségek kóroktana (etiológia). 

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek 

 

302.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Szaktanterem, az Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben, 

csoportbontásban kell oktatni. 

 

302.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

303. K

linikumi szakismertek tantárgy 116 óra/126 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

303.1. A tantárgy tanításának célja 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

303.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

303.3. Témakörök 

303.3.1. Kardiológia és pulmonológia alapjai  

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

 

Kardiológia. 



 

2803 

 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardiális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

Légzőrendszer kórfolyamatai. 

Pulmonológia. 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 

Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 

 

303.3.2. Gasztroenterológia és nefrológia alapjai  

Gasztroenterológia  

Emésztő rendszer kórfolyamatai  

Emésztő csatorna betegségei. 

Emésztő mirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

Nefrológia 

A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

 

303.3.3. Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai   

A vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása 

Hematológia és immunológia  

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrinológia 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

Reumatológia 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

 

303.3.4. Neurológia és pszichiátria alapjai 

 Az idegrendszer kórfolyamatai. 

Neurológia 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

 

Pszichiátria 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 

 

303.3.5. Sebészet és traumatológia alapjai  

Aszepszis/Antiszepszis.  
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Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 

Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 

Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 

A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség 

 

303.3.6. Gyermekgyógyászat alapjai  

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 
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Újszülöttkori anoxia. 

Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 

Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorban 

 

303.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

303.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

304. D

iagnosztikai és terápiás alapismeretek  tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

304.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

304.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 
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Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

304.3. Témakörök 

304.3.1. Diagnosztika alapjai  

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis  

Objektív tünet, szubjektív panasz  

Tünet, tünet együttes 

Diagnózis  

Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek 

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  

Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok 
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304.3.2. Labordiagnosztikai alapismeretek  

Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 

A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 

A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, 

jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

 

304.3.3. Képalkotó diagnosztika alapjai  

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai 

vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és 

megfigyelési specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri 

endoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és 

dokumentációs feladatok. 

 

304.3.4. Terápiás alapismeretek  

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  

Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 

A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-

kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, 
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hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, 

alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

304.3.5. Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés  

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Injekciós terápia. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 

 

Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 
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A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, 

intraosseális kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás 

intravascularis kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló 

készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 

 

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

304.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem 

 

304.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

305. K

linikumi gyakorlatok tantárgy 178 óra/198 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

305.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végig kísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

305.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 
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Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

 

305.3. Témakörök 

305.3.1. Belgyógyászai gyakorlat  

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése. 

 

305.3.2. Sebészeti, traumatológiai gyakorlat  

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  
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Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

Traumatológia 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  
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Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

305.3.3. Gyermekgyógyászai gyakorlat  

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

305.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 

Csecsemő és gyermekosztály. 

 

305.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11635-16 azonosító számú 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11635-16 azonosító számú Egészségügyi asszisztensi feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Részt vesz a járóbetegek szakellátásában x x 

Biztosítja a szakrendelés, ellátás megkezdéséhez szükséges 

eszközöket, anyagokat, gondoskodik a rendelő, a betegváró, a 

kezelő tisztaságáról, a megfelelő higiénés feltételekről 

 x 

Beteget fogad, irányít, ismeri és alkalmazza a betegosztályozás 

szabályait 

x x 

Sürgősségi eseteket felismer, orvost hív, szükség esetén 

elsősegélyt nyújt 

 x 

Tájékoztatja a beteget a vizsgálat menetéről  x 

Közreműködik a különböző szakrendelőkben folyó 

beavatkozásoknál, segédkezik a vizsgálatok kivitelezése során 

 x 

Beteget beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz pozícionál  x 

Testváladékokat felfog, mintavételt végez  x 

A laboratóriumi mintavételi- és tárolási szabályokat ismeri és 

alkalmazza 

x x 

Közreműködik a szakrendelői diagnosztikai vizsgálatok 

elvégzésében, a vizsgálati anyagokat a diagnosztikai helyre juttatja 

 x 

Megfigyeli és észleli a beteget, felismeri a hirtelen 

állapotrosszabbodás tüneteit 

 x 

Vitális paramétereket megfigyel, mér, dokumentálja az észlelteket  x 

Diagnosztikus teszteket használ, értelmez  x 

Segédkezik a sebellátás során, kötést cserél  x 

Felismeri a bántalmazás jegyeit x x 

Tájékoztatást ad a prevenciós és rehabilitációs lehetőségekről, 

gyógyászati segédeszközök használatát ismeri 

 x 

Betegedukációt végez x x 

Esélyegyenlőséget biztosít, segíti az akadályozott személyeket az 

egészségügyi ellátásuk során 

x  

Közreműködik a statisztikai adatszolgáltatásban x x 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztrációt vezet, 

valamint a külföldi és egészségbiztosítással nem rendelkező 

betegek dokumentálását végzi 

x x 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszereket 

alkalmaz, elektronikus adatbázisokat kezel 

x x 

Vezeti a betegforgalommal kapcsolatos adminisztrációt, 

dokumentációt 

 x 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz x x 
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Betegszállítást, mentőhívást intéz, karhatalmi segítséget igénylő 

esetekben rendőri segítséget kér 

 x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Egészségügyi törvény és az egészségügyi ellátásra vonatkozó 

hatályos jogszabályok, finanszírozás 
x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és nosocomialis surveillance  x 

Belgyógyászat  x 

Sebészet, traumatológia, ortopédia  x 

Pszichiátria  x 

Nőgyógyászat  x 

Betegfelvétel, betegirányítás  x 

Betegmegfigyelés, betegbiztonság  x 

Asszisztálás és segédkezés vizsgálatoknál  x 

Szakrendelői dokumentáció vezetése és adatvédelmi szabályok  x 

Egyszerhasználatos anyagok, eszközök kezelésére vonatkozó 

szabályok 
 x 

Fertőtlenítés, sterilitási szabályok  x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások  x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök előkészítése, használata, 

fertőtlenítése 
 x 

Kisklinikumok, bőrgyógyászat, szemészet, gégészet, neurológia, 

urológia, reumatológia 
 x 

Megváltozott szükségletek felmérése, kielégítése  x 

Rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök  x 

Betegbiztonság és munkabiztonság  x 

Háziorvosi szolgálat  x 

Fizikoterápia  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Informatikai eszközök használata x x 

Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség x x 

Betegelőkészítés vizsgálatokhoz  x 

Betegmegfigyelés vizsgálatok alatt és után  x 

Betegbiztonság megteremtése  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Felelősségtudat  x 

Önállóság  x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Empatikus készség  x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Ismeret helyén való alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés  x 

Gyakorlatias feladatértékelés  x 
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306. E

gészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 192 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

306.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való 

felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

306.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

306.3. Témakörök 

306.3.1. Asszisztensi feladatok diagnosztikus eljárásoknál  

Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai 

Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen 

Kardiológiai vizsgáló módszerek 

Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei 

Reumatológiai vizsgáló módszerek 

Sérülések, bántalmazások jelei 

Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai 

Csípőficam szűrés 

Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges) 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Szülészeti vizsgálatok 

A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Légzésfunkciós vizsgálat 

Testváladékok vételének szabályai, protokollok 

Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének, 

tárolásának szabályai 

Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás 

A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg 

segítése vizsgálat előtt, alatt és után;  

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

Betegbiztonság 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz 

Higiéné és nosocomialis surveillancea járóbeteg ellátásban 

 

306.3.2. Asszisztensi feladatok bőrgyógyászat és szemészet területén  

A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek) 

Mikroorganizmusok okozta betegségek  

Allergiás megbetegedések  

Genetikai eredetű megbetegedések  
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Parazitás fertőzések, betegségek  

Daganatos elváltozások 

Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség  

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek 

Bőrbetegek vizsgálata 

 

A szem leggyakoribb betegségei 

Szemészeti vizsgáló módszerek 

Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során 

 

306.3.3. Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen  

A fül betegségei 

Az orr és melléküregeinek betegségei 

A gége betegségei 

Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek  

A hallás vizsgálatának módszerei 

Idegen test eltávolítás 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen 

Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása során 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt 

és után; a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása 

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

306.3.4. Asszisztensi feladatok urológiai területen  

Urológiai vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; 

Közreműködés, asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

306.3.5. Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen  

Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,) 

Vérzési rendellenességek 

Menopausa 

Nőgyógyászati vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 
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szabályai 

Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt 

és után 

Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során 

 

306.3.6. Asszisztensi feladatok neurológiai és pszichiátriai területen  

Neurológia kórfolyamatra utaló tünetek, panaszok 

Neurológia vizsgáló módszerek 

Pszichiátriai vizsgáló módszerek 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Beteg pozicionálás neurológiai vizsgálatokhoz 

Közreműködés, asszisztálás neurológiai vizsgálatok/beavatkozások során 

 

306.3.7. Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban  

A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció 

A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai 

Betegelőjegyzés  

Betegirányítás, betegosztályozás szabályai 

Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai 

Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések 

Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai 

Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése 

Betegmegfigyelés dokumentálás 

Táppénzjelentés, nyilvántartás 

Táppénzes napló vezetése 

Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása 

Járóbeteg adatok elemzése 

Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl. gyermekortopédiai, 

onkológiai stb.) jelentések elkészítése 

Betegforgalmi adatok 

BNO, FNO rendszere 

Statisztikai adatok nyilvántartása 

Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása 

Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek 

A dokumentáció archiválása 

Betegátadás dokumentálása 

Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen, stb.) 

Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem 

rendelkező betegdokumentáció) 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz 

Betegszállítás, mentőhívás  

Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége 

 

306.3.8. Prevenció  

Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése 

Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése 



 

2820 

 

Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése 

Kampányok  

Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók 

A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása 

Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban 

Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál 

 

306.3.9. Rehabilitáció  

A rehabilitáció és formái 

A rehabilitáció területei 

Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein 

Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv 

Rehabilitációs team működése 

Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés 

egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,  

Betegedukáció 

Rehabilitációs intézetek 

Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban 

Lakóközösségi rehabilitáció 

 

306.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Demonstrációs terem 

 

306.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

307. E

gészségügyi asszisztálás gyakorlata  tantárgy 129 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

307.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A tantárgy 

tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel megszerezhető 

kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 

 

307.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

307.3. Témakörök 

307.3.1. Betegirányítás  
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Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító 

A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival 

Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó 

jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése 

Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel 

kapcsolatos adminisztráció 

Betegelőjegyzés, regisztráció végzése 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése 

Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása 

Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről 

Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása 

Akadályozott személyeket segít 

Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus 

adatbázis kezelése 

Adatrögzítés, tárolás, archiválás 

Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás 

 

307.3.2. Szakrendelések  

Belgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása, 

EKG, kardiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,  

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a 

társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás 

végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja 

Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés 

szabályoknak megfelelően 

Beteg felkészítése a vizsgálatokra 

Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál 

Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása 

A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás beavatkozások 

kivitelezésében 

Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után 

Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok 

felfogása;  
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Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás) 

Előkészítés injekciózáshoz, sc. ésim. injekció beadása, dokumentálása 

EKG készítés, dokumentálás 

Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler, 

endoscopos beavatkozások) 

Vércukormérés, dokumentálás 

Betegeducatioinsulin beadására, vércukormérésre 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Részvétel diétás tanácsadáson 

Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről 

Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről 

Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a 

számítógépes rendszerben 

Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése 

 

Sebészet profilú szakrendelés 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése 

Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata 

Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba juttatása 

protokoll szerint 

Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 

Segédkezés sebellátásnál 

Segédkezés különböző kötözéseknél 

Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása 

Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések 

Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál 

Varrat- és kapocsszedés megfigyelése 

Asszisztálás sztoma ellátásnál 

Sebváladékok megfigyelése 

Segédkezés sebváladék vételénél 
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Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés 

Csonttörések ellátásában való segédkezés 

Aszeptikus környezet megteremtése  

Vértelen repozícióban közreműködés 

Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés 

Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás  

Közreműködés gipsz felhelyezésében 

Fájdalomcsillapításban való közreműködés 

Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata 

Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél 

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése 

 

Pszichiátria 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz 

Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra 

Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése 

Anamnézis felvételében való közreműködés 

Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése 

Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése  

A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása  

Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében 

Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben 

Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Betegszállítás megrendelése 
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Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Nőgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése 

Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása 

Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál 

Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint 

Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése, 

betegkövetés, kiértesítés kontroll vizsgálatra 

Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa, 

inkontinencia, HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése 

Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll 

szerint 

Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése 

Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja 

Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

 

307.3.3. Diagnosztikai gyakorlatok  

Laboratórium 

A laboratórium munkájának, működésének megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 
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Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta 

levétele 

Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása 

Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele 

Vizsgálati minták kezelésének szabályai 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti 

előkészítése 

Labor minták elszállításának megszervezése 

Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése 

Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel 

Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Képalkotó diagnosztika 

A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása, 

megismerése (RTG, UH) 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Betegek és dolgozók sugárvédelme 

Doziméter használata 

Digitális RTG készítésének megfigyelése,  

Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése 

Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése 

Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és 

helyzetváltoztatásának segítése 

Beteg előkészítése UH, Doppler vizsgálatokhoz 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél 

Eszközök használat utáni fertőtlenítése 

Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás, számítógépes 

célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Képarchiválási módszerek megfigyelése 

 

307.3.4. Gondozás  
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Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a 

rehabilitációs osztályon/szakrendelésen 

Gondozás folyamata 

Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról, 

kihordási idejéről 

Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek 

használata, karbantartása vonatkozásában 

Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Betegforgalom szervezése 

A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások formáiról, 

az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról 

Gondozásra behívás, gondozásba vétel 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának 

megfigyelése 

 

307.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó 

Szakrendelések:  

                     Belgyógyászat 

                     Sebészet profil 

                     Pszichiátria 

                     Nőgyógyászat 

Diagnosztika gyakorlat: 

                    Laboratórium 

                    Képalkotó osztályok 

Gondozás: 

                    Gondozó és rehabilitációs szakrendelések 

 

307.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11151-16 azonosító számú 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11151-16 azonosító számú Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    

Fizikális vizsgálatok kivitelezésénél segédkezik, 

érzékszervi vizsgálatoknál közreműködik  
x x x 

Betegmegfigyelő monitort alkalmaz (EKG, pulzus, 

szaturáció, légzés, vérnyomás, testhőmérséklet) 
x x x 

Nem várt esetményeket felismeri, jelzi x x x 

Laboratóriumi diagnosztika céljából mintát (vér, vizelet, 

testváladék) vesz, laboratóriumi mintákat szállításra 

előkészít 

x x x 

Terheléses EKG vizsgálatnál közreműködik  x   x 

Előkészít és felkészíti a beteget EEG, EMG, ENG 

vizsgálatra  
x   x 

Előkészít és felkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálatra  x   x 

Előkészíti és felkészíti a beteget natív és kontrasztanyagos 

képalkotó vizsgálatokhoz (RTG, UH, CT, MR, PET, 

oszteodezintometria, mammográfia, szcintigráfia) 

x   x 

Előkészít és felkészíti a beteget endoszkópos 

beavatkozásokhoz 
x   x 

Előkészíti és felkészíti a beteget diagnosztikus és terápiás 

punkciós vizsgálatokhoz (mellkaspunkció,haspunkció, 

lumbálpunció, cysterna, sternum punkció, izületi punkciók, 

tályog punkció) 

x x x 

Előkészíti és felkészíti a beteget tűbipopsziás 

beavatkozásokhoz, mintavételhez  
x   x 

Közreműködik a beteg műtéti előkészítésében és 

postoperatív ellátásában 
x   x 

Előkészíti és felkészíti a beteget szülészeti -nőgyógyászati 

vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz  
x x x 

Előkészít gyógyszereléshez, orvos utasítására enterális 

gyógyszerelést végez  
x x x 

Előkészít infúziós terápiához, infúziót gyógyszer nélkül 

folyadékpótlásra beköt 
x x x 

Előkészít transzfúziós terápiához    x x 

Előkészít oxigénterápiához és alkalmazza azt x x x 

Inhalációs kezelésnél közreműködik x x x 

Légúti váladékot eltávolít    x x 
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Légzőtorna kivitelezésben közreműködik   x x 

Közreműködik az enterális mesterséges táplálásnál    x x 

Közreműködik a fertőző betegek izolálásánál, részt vesz a 

fertőző betegek ellátásában   
  x x 

Közreműködik a hospice team munkájában x   x 

Dokumentációt vezet  x x x 

SZAKMAI ISMERETEK    

Ápolástan  x x x 

Az ápolás elmélete és gyakorlata  x x x 

Diagnosztikai alapok  x x x 

Biokémia x x x 

Biofizika  x x x 

Invazív beavatkozások alapjai  x x x 

Klinikai laboratóriumi alapok x x x 

Mikrobiológia x x x 

Elektrofiziológiai alapok  x x x 

Ragiológiai alapok  x x x 

Terápiás alapok   x x x 

Belgyógyászat  x x x 

Sebészet  x x x 

Urológia  x x x 

Szemészet  x x x 

Fül-orr-gégészet x x x 

Bőrgyógyászat  x x x 

Szülészet-nőgyógyászat  x x x 

Gyógyszertan x x x 

Dietetika  x x x 

Ápoláslélektan  x x x 

Etika, szakmai etika x x x 

Munkavédelem, tűzvédelem x x x 

Környezetvédelem x x x 

Kórházhigiéne  x x x 

Dokumentáció  x x x 

Hospice ismeretek  x   x 

Fertőző betegek ellátása    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Szakmai nyelvezetű íráskészség  x x x 

Szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, szakmai 

nyelvű beszédkészség  
x x x 

Beavatkozások eszközeinek használata x x x 

Oktatástechnikai, szemléltető eszközök használata  x x x 

Gyógyászati segédeszközök használata x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    

Deklaratív tudás, procedurális tudás  x x x 

Felelősségtudat x x x 

Megbízhatóság  x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Empatikus készség  x x x 
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Határozottság  x x x 

Konfliktusmegoldó készség  x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    

Problémaelemzés/feltárás, problémamegoldás  x x x 

Logikus gondolkodás  x x x 

Információgyűjtés  x x x 

 

308. D

iagnosztikus és terápiás szakismeretek tantárgy 108,5 óra/108,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

308.1. A tantárgy tanításának célja 

309. A tanuló legyen képes kompetenciájának megfelelő fizikális és egyszerű eszközös 

betegvizsgálatok kivitelezésére, az észlelt élettani és kóros elváltozások alapján dönteni az 

azonnali és halasztható teendőkről. Ismerje a különböző laboratóriumi, radiológiai, invazív 

diagnosztikai vizsgálatok jelentőségét diagnosztikus értékük függvényében. Legyen képes 

előkészítési feladatait elvégezni. Ismerje a betegellátás során alkalmazható terápiás 

módszerek és beavatkozások klinikai és ápolásszakmai standardjait, algoritmusait, 

melyeket készség szintjén tudjon alkalmazni a modul elsajátítása után. 

 

309.1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kémia, fizika, ápolástan-gondozástan, klinikai ismeretek 

 

309.2. Témakörök 

309.2.1. Biofizikai és biokémia ismeretek  

Az emberi szervezet élettani működésének biofizikai alapfolyamatai. 

Inger, ingerület, ingerelhetőség, a szenzoros működés tulajdonságai. 

Mozgás, helyváltoztatás, izomműködés.Légzés (mechanika, gázcsere, 

nyomásviszonyok, felületi feszültség). 

Keringés (szívműködés, szisztole-disztole, szívmunka, vérnyomás, folyadék-

véráramlás). 

Látás (optikai alapok, akkomodáció, fotoreceptorok, fényérzékelés, látómező). 

Hallás (halláselmélet, audiometria). 

Az élőszervezet építőanyagainak és biokémiai alapfolyamatainak jellemzői, élettani 

szerepe. 

Bioelemek és biomolekulák. 

Fehérjék jellemzői, csoportjai, szerkezete. 

A hemoglobin szerkezete, jellemzői. 

Aminosavak csoportosítása, anyagcsere folyamatainak jellemzői. 

Az emberi szervezet nitrogén anyagcseréje, karbamid szintézise. 

Szénhidrátok jellemzői, csoportjai (mono-oligo-poliszacharidok) jellemzői. 

A glukóz oxidációja és szintézise. 

Lipidek jellemzői, csoportosításuk, lipid anyagcsere folyamata, módszerei. 

Enzimek és működésük.  

A homeosztázis fogalma, alkotói, élettani jellemzői, diagnosztikai módszerei. 

 

309.2.2. Gyógyszertan  

A gyógyszertani alapismeretek ismétlése, rendszerezése. 
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A leggyakrabban alkalmazott gyógyszerterápiák csoportosításuk, 

hatásmechanizmusuk, főbb alkalmazási indikációik, fontosabb kontraindikációik, 

adagolásuk specialitásai, leggyakoribb mellékhatásai, túladagolásuk tünetei és a 

gyógyszer alkalmazásának ápolói vonatkozásai alapján. 

Vérnyomáscsökkentők. 

Antiarrhytmiás szerek. 

Szívelégtelenségben alkalmazott szerek (vasodilatátorok, inotropszerek, 

szimpatomimetikumok). 

Diuretikumok. 

Véralvadásra ható szerek (thrombocyta-aggregáció gátlók, anticoagulánsok, 

fibrinolitikumok, K-vitamin antagonisták). 

Gyomor-bélrendszerre ható szerek (savszekrécióra, bélmotilitásra, epeszekrécióra 

ható szerek). 

A légzőrendszerre ható szerek (hörgtágítók, nyákoldók, köptetők). 

Altatók, nyugtatók. 

Antidepresszánsok, Neuroleptikumok. 

Általános érzéstelenítők. 

Opioid analgetikumok.Antiepileptikumok. 

Antidiabetikumok. 

Kortikoszteroidok. 

Nem szteroid gyulladáscsökkentők. 

Antibakteriális szerek. 

 

Az enterális gyógyszerbejuttatás. 

Módjai, jellemzői, a gyógyszer hatásmechanizmusát befolyásoló tényezők. 

Az enterálisan bejuttatható gyógyszerformák, jellemzői, adagolásának kiszámítási 

módjai. 

Az enterális gyógyszerelés lehetséges hibái, mellékhatásai, szövődményei.Az 

injekciózás fogalma, célja, módjai. 

Az egyes bejuttatási módok előnye-hátránya.  

A hatásmechanizmust befolyásoló tényezők. 

Adagok kiszámításának szabályai (inzulin, heparin). 

Az infúziós terápia fogalma, célja, módjai, jellemzői. 

Az infúziós oldatok csoportosítása, jellemzői, hatás-mellékhatás. 

Az infúzió adagolás számítási módszerei. 

Az infúziós terápia lehetséges szövődményei. 

Az inhalációs terápia fogalma, célja, kivitelezésének indikációi-kontraindikációi. 

Leggyakrabban alkalmazott inhalációs terápiás módok (kompresszoros, ultrahangos 

porlasztás, nebulizálás, párásítás, adagoló spray, turbuhaler, discus, gépi porlasztók). 

Az egyes módszerek alkalmazási eszközeinek jellemzői, az alkalmazás előnyei-

hátrányai. 

Az inhalációs terápia során alkalmazott leggyakoribb gyógyszerkészítmények és 

jellemzői. 

 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápiák alkalmazása során. 

Gyógyszeres terápiák során előforduló nem várt hatások és azok ápolói szintű ellátása.  

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

 

309.2.3. Fizikális vizsgálatok, betegvizsgálat  
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A betegvizsgálat, megfigyelés szerepe, helye, jelentősége a betegellátásban. 

Az ápolói észlelés és felismerés jelentősége a betegellátásban. 

Kommunikációs szempontok és technikák betegvizsgálat során. 

A betegvizsgálat higiénés szabályai. 

Az elsődleges, gyors állapotfelmérés AVPU, A-B-C-D-E algoritmusa, azonnali 

beavatkozást igénylő állapotok. 

Részletes betegvizsgálat. 

A betegvizsgálat környezeti, tárgyi és személyi feltételei, szabályai. 

Jelen panaszok kikérdezésének algoritmusa. 

Az anamnézis fogalma, típusai, felvételének szempontjai. 

A fizikális belgyógyászati vizsgálatok alapmódszerei. 

A betegmegtekintés szempontjai a kültakaró, testtájak, testalkat, testarányok, 

élettanitól eltérő változásai, azok értelmezése. 

Tapintás módszerei, szempontjai (testfelszín, hőmérséklet, pulzus, oedemák, 

nyirokcsomók, pajzsmirigy, alaki deformitások, has tapintása, az élettanitól eltérő 

elváltozások értelmezése). 

A kopogtatás módszertani alapjai (alaphangok és azokat befolyásoló tényezők). 

Leggyakoribb kóros kopogtatási hangok és jellemzőik. 

A szívműködés, légzés, bélműködés hallgatózás kivitelezésének módszertana, kóros 

hallgatózási hangok és jellemzőik. 

Ütögetés módszerei, szempontjai, diagnosztikai jelentősége. 

A has fizikális vizsgálatának módszertana, a kóros eltérések értelmezése.  

A fájdalom vizsgálatának, megfigyelésének szempontjai, módszertana. 

Neurológiai fizikális vizsgálómódszerek. 

Traumatológiai beteg fizikális vizsgálatának módszere. 

Sérülések, bántalmazások jelei. 

A hallás fizikális vizsgálatának módszerei (hallás vizsgálata, otoszkópia). 

A látás fizikális vizsgálatának módszerei (látás vizsgálat, szemfenék vizsgálat, látótér 

vizsgálat). 

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek, az elemi bőrjelenségek csoportosítása, típusai, 

jellemzői. 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai. 

Pszichiátriai beteg vizsgálatának specialitásai. 

A szülészeti-nőgyógyászati vizsgálat specialitásai.  

Az anamnézis specialitásai. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének ápolói feladatai.  

A vizsgálat menete.  

Megtekintés, feltárás.  

Citológiai vizsgálat menete. 

Kolposzkópos vizsgálat menete. 

Bimanuális vizsgálat. 

Ápolói feladatok vizsgálat után. 

Kisgyermek vizsgálatának specialitásai, nehézségei. 

A vizsgálati státusz leírásának szempontjai. 

A betegvizsgálat dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozásai. 

 

309.2.4. Eszközös vizsgálatok  

Az optimális diagnosztikai módszer megválasztásának szempontjai, allokációs 

elméletei, döntési algoritmusai.  

Az eszközös diagnosztikai vizsgáló módszerek csoportosítása. 
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EKG diagnosztika. 

Az EKG kivitelezésének ápolói feladatai. 

Az EKG analízis ápolói kompetenciái, életveszélyes EKG eltérések. 

A terheléses EKG fogalma, lényege, indikációja-kontraindikációja. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai. 

A vizsgálat algoritmusa, célértékek, a vizsgálat megszakításának indikációi. 

Ápolói feladatok a vizsgálat előtt, alatt, után. 

A Holter EKG lényege, alkalmazásának indikációja, diagnosztikus jelentősége, a 

beteg előkészítés és oktatás szempontjai. 

 

Beteg monitorozás fogalma, célja. 

A beteg megfigyelő monitorok jellemzői, fő funkciói (riasztás, programozhatóság, 

memória). 

Az EKG monitorozás módjai, alkalmazásának specialitásai. 

A pulzoximetria működési alapjai, alkalmazásának praktikumai a mért értékek 

értelmezése, hiba lehetőségek. 

A pulzus, légzés monitorozása, alkalmazásának praktikumai a mért értékek 

értelmezése, hiba lehetőségek. 

A vérnyomás monitorozásának szabályai, a mért értékek értelmezése, hiba 

lehetőségek. 

A testhőmérséklet monitorozásának alapjai, alkalmazásának praktikumai a mért 

értékek értelmezése, hiba lehetőségei. 

A monitorok kezelésének, tisztításának szabályai, módszerei. 

 

Az EEG vizsgálat anatómiai, élettani alapjai. 

Az EEG vizsgálati módszerei, ápolói feladatok a különböző vizsgálatoknál. 

Az EMG, ENG vizsgálat lényege, alkalmazásának indikációi, ápolói feladatai. 

 

Légzésfunkciós vizsgálat. 

A vizsgálat lényege, indikációja. 

A vizsgált paraméterek (vitálkapacitás, reziduális volumen, FEV, FIV, Tieffenau 

index, FEF/ MEF) élettani értelmezése és értéktartományai.  

A beteg előkészítés ápolói feladatai, specialitásai. 

A vizsgálat algoritmusa. 

 

Képalkotó vizsgálatok. 

Az ultrahang fizikai jellemzői, diagnosztikai alkalmazásának típusai. 

Az ultrahang vizsgálat lényege, alkalmazásának indikációi, típusai. 

A beteg előkészítés specialitásai különböző UH vizsgálatokhoz a különböző UH 

vizsgálatok ápolói feladatai. 

A Doppler vizsgálat lényege, indikációi, típusai. 

Speciális UH vizsgálatok (transoesophagialis, rectalis, vaginalis). 

 

A röntgendiagnosztika fizikai alapjai, alkalmazásának módjai, hatásai. 

Röntgen vizsgálatok lényege, indikációi, típusai.  

Natív röntgen vizsgálatok típusai, ápolói feladatai. 

A kontrasztanyagos röntgen vizsgálatok típusai, ápolói feladatai. 

Angiográfiás vizsgálatok típusai, a beavatkozás ápolói feladatai. 
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CT vizsgálat lényege, indikációi-kontraindikációi, típusai, a különböző vizsgálatok 

ápolói feladatai. 

Az MRI vizsgálat fizikai alapjai. Az MR vizsgálat lényege, indikációi-

kontraindikációi, típusai, ápolói feladatai. 

A kontrasztanyagok alkalmazásának veszélyei (acut veseelégtelenség, allergia). 

PET vizsgálat lényege, indikációi, ápolói feladatai. 

 

Osteodenzitometria lényege, indikációi, ápolói feladatai. 

Mammográfia lényege, indikációi, ápolói feladatai, a páciens oktatás specialitásai. 

 

Izotóp-diagnosztikai módszerek fizikai jellemzői.  

A nuleáris medicina vizsgáló módszerei, izotóp vizsgálatok. 

A csont-, vese-, szívizom-, tüdő-, és pajzsmirigy scintigráfia lényege, indikációi-

kontraindikációi, ápolói feladatai, az izotóp vizsgálat veszélyei. 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nők esetében. 

 

Az endoszkópos vizsgálatok elméleti alapjai, céljai, az egyes beavatkozásokhoz 

kapcsolódó ápolói feladatok – emésztőrendszer felső és alsó szakaszának endoscopos 

vizsgálata, bronchoscopia, cystoscopia. 

 

Diagnosztikus célú punkciók elméleti alapjai céljai, az egyes beavatkozásokhoz 

kapcsolódó ápolói feladatok - mellkas punkció hascsapolás, lumbálpunkció, ciszterna 

punkció, izületi punkció, tályog punkció, diagnosztikus célú peritoneális lavage. 

 

Tű biopsziák elméleti alapjai, céljai, az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatok – máj-, vese-, pajzsmirigy-, emlő biopszia, az UH és CT vezérelt biopszia 

elméleti alapjai. 

 

A vizsgálati minták kezelésének szabályai. 

A betegbiztonság és dolgozói biztonság fenntartásának szempontjai diagnosztikus 

vizsgálatoknál. 

A diagnosztikus beavatkozások dokumentálásának jogi és minőségirányítási 

aspektusai. 

 

309.2.5. Perioperatív ellátás  

A műtét fogalma, típusai, céljai, indikációi. 

Az aneszteziológia fogalma, célja, feladatai. 

A műtéti előkészítés célja, jelentősége. 

A preoperatív kivizsgálás célja, algoritmusa. 

A műtéti és aneszteziológia rizikó megítélésre alkalmazott score-ok. 

Ápolói feladatok a preoperatív kivizsgálás során. 

Ápolói feladatok specialitásai sürgős műtéti indikáció esetén. 

Az aneszteziológiai módszerek és jellemzőik. 

A helyi érzéstelenítés hatásmechanizmusa, indikációi, szövődményei. 

Epidurális, spinális érzéstelenítés lényege, indikációi, szövődményei. 

Az általános érzéstelenítés, a narkózis fogalma, feladata, indikációk. 

Módszerek, narkózis elmélete, stádiumai. 

A beteg megfigyelés, monitorozás anesztézia alatt.  

A beteg pszichés és szomatikus műtéti előkészítésének ápolói feladatai. 

A premedicatio alkalmazás lényege, indikációja, ápolói feladatai. 
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Beteg átadás és átvétel helye, módszere az ápolási folyamatban, dokumentáció. 

Műtött beteg postoperatív ellátásának, fogadásának lehetséges helyei, feladatai. 

Műtött beteg fogadásának, megfigyelésének, ápolásának specialitásai. 

A loco-regionális anesztéziában részesülő betegek ápolási szükségletei. 

Altatott beteg megfigyelésének, ápolásának specialitásai. 

A narkózis és a műtét hatása a beteg homeosztázisára. 

Invazív eszközök, drainek, műtéti seb kezelésének, gondozásának ápolói feladatai. 

A postoperatív fájdalom jellemzői, megfigyelése, mérése, fájdalomcsillapítási módjai 

és azok ápolási specialitásai. 

A korai postoperatív szak rizikó tényezői, megelőzésük ápolói feladatai. 

A postoperatív szak dokumentálásának ápolási vonatkozásai. 

 

309.2.6. Hospice ellátás  

A hospice fogalma, alapelvei 

A halál és a haldoklás kérdései a társadalomban 

A haldokló beteg jogai 

A haldoklás szakaszai 

A haldokló pszichés gondozása, a család támogatása 

A gyász lélektana, a normál gyász lefolyása 

A komplikált gyász típusai 

Segítség a gyászban 

A hospice szervezeti formái 

Bentfekvő részlegek (hospice otthon és palliatív osztály) 

Otthoni hospice szakellátás 

Átmeneti formák 

A palliatív ellátás szintjei 

A hospice team tagjai és feladatai 

Az ápoló feladatai a team-ben 

Palliatív és szupportív terápia 

A fájdalomcsillapítás alapelvei, módszerei 

Egyéb tünetek és kezelésük, ápolási feladatok  

Idegrendszeri tünetek 

Emésztőrendszeri elváltozások 

Légzőrendszer elváltozásai 

Egyéb elváltozások (ödéma, lymphoedema, incontinentia, decubitus, gerincvelői 

kompresszió, burjánzó tumor, vészhelyzetek) 

A terminális állapotban lévő betegek segítése szükségleteik kielégítésében 

A méltó búcsú lehetőségei 

Kapcsolattartás, segítségnyújtás, tanácsadás betegnek, hozzátartozónak 

 

309.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, demonstrációs terem 

 

309.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

310. D

iagnosztikus és terápiás beavatkozások tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

310.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló legyen képes az elméletben megalapozott betegvizsgálati és terápiás módszerek 

gyakorlatban történő adaptálására. Kompetenciájának megfelelően adaptálódjon a 

diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó feladatok önálló elvégzésére. 

 

310.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan-gondozástan.  

Diagnosztikus-terápiás szakismeretek. 

Klinikai ismeretek. 

 

310.3. Témakörök 

310.3.1. Mintavétel laboratóriumi és egyéb vizsgálatokhoz  

Vérvétel: 

Előkészítés vérvételhez. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése vérvételhez. 

Zárt rendszerű vérvétel, a beavatkozás algoritmus szerinti gyakorlása fantomon 

vénapunkcióval. 

Zárt rendszerű vérvétel gyakorlása perifériás vénakanülből. 

Zárt rendszerű vérvétel kivitelezése mikrobiológiai vizsgálat (haemokultúra)  

céljából. 

Point of care tesztek alkalmazása (vércukor, inr, troponin, d dimer). 

Vérminta előkészítése szállításra, speciális szállításra.  

Vizelet mintavétel: 

Vizelet mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljából. 

Vizelet mintavételi eljárások technikái katéteres betegnél. 

Előkészítés vizeletgyűjtéshez. 

Székletvizsgálatokhoz történő mintavétel előkészítése, kivitelezése, minta szállításra 

történő előkészítése. 

Köpet, hányadék, torokváladék, sebváladék, hüvelyváladék vizsgálataihoz  történő 

mintavétel előkészítése, kivitelezése és a minta előkészítése szállításra. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

310.3.2. Ápolói feladatok eszközös vizsgálatoknál  

EKG vizsgálat ápolói feladatainak gyakorlása: 

A környezet előkészítése EKG vizsgálathoz. 

A készülék biztonságos működőképességének ellenőrzése. 

Papírcsere gyakorlása EKG készüléken. 

A beteg szomatikus és pszichés előkészítése EKG vizsgálathoz. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Az elkészült EKG felvétel azonosítása. 

Az EKG készülék és tartozékainak fertőtlenítése, tisztítása és karbantartása. 

Lehetséges hibaüzenetek felismerése, értelmezése az EKG készüléken. 

 

Non-invazív beteg monitorozás gyakorlása. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése beteg monitorozásához. 

A beteg megfigyelő monitor működőképességének ellenőrzése. 

A beteg szomatikus és pszichés előkészítése beteg monitorozáshoz. 
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A monitorozás kivitelezése algoritmus alapján. 

A monitor riasztási kritériumainak beállítása. 

Az egyes paraméterek mérési gyakoriságának beállítása. 

Riasztási események visszakeresése, nyomtatása a monitor memóriájából. 

A monitor és tartozékainak tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

Lehetséges hibaüzenetek felismerése, értelmezése monitoron. 

 

Szülészet-nőgyógyászati vizsgálatok ápolói feladatai. 

A környezet előkészítése szülészet-nőgyógyászati vizsgálatokhoz. 

A vizsgálathoz használt eszközök megismerése. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése a vizsgálathoz. 

A vizsgálati minta azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való 

előkészítésének gyakorlása. 

 

Mindennapos beavatkozások (mellkaspunkció, haspunkció, lumbálpunkció, 

cysternapunctio, sternumpunkció, ízületi punkciók, tályog punkció) ápolói 

feladatainak gyakorlása az alábbi szempontok szerint. 

A környezet előkészítésének specialitásai a különböző vizsgálatoknál. 

Az eszközök, készülékek, műszerek jellemzőinek, működésének megismerése, 

működőképességük megállapításának gyakorlása. 

A beteg azonosításának, a különböző beavatkozásokhoz való alkalmasságának 

gyakorlása check listák felhasználásával. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai az egyes vizsgálatoknál, 

beavatkozásoknál. 

Az egyes beavatkozásokhoz szükséges eszközök előkészítésének gyakorlása.  

Az egyes beavatkozások alatti ápolói feladatok begyakorlása. 

A vizsgálati minták azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való 

előkészítésének gyakorlása. 

Az egyes beavatkozások utáni ápolói feladatok és a dokumentáció végzése. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

310.3.3. Az ápoló gyógyszereléssel kapcsolatos feladatai  

Gyógyszerek tárolása, elrendezése gyógyszeres szekrényben FIFO, biztonsági, 

minőségirányítási és ápolás szakmai irányelvek alapján. 

A gyógyszerelés ápolói feladatai, szabályai, higiénés és munkavédelmi szempontjai. 

Ápolói feladatok gyógyszerelés előtt (felmérés, betegoktatás). 

Előkészítés gyógyszereléshez. 

Gyógyszerelés kivitelezése írásban elrendelt orvosi utasítás alapján az elrendelt 

készítmény azonosításának gyakorlása. 

A beteg azonosítás gyakorlása az előírt szempontok szerint. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése per orális gyógyszereléshez. 

Per orális gyógyszer beadás algoritmus szerinti kivitelezése. 

A környezet, a beteg pszichés és szomatikus előkészítése rectális gyógyszereléshez. 

Rectális gyógyszer (kúp) felhelyezése algoritmus szerint. 

A beteg gyógyszereléséhez kapcsolódó oktatási, felvilágosítási feladatok 

kivitelezése. Előkészítés intramuscularis, subcutan injekció beadásához. 

Az elrendelt készítmény beadásához szükséges számítási feladatok gyakorlása. 

Az elrendelt injekciós készítmény felszívásának algoritmus szerinti gyakorlása. 

Intramuscularis és subcutan injekció beadásának gyakorlása. 
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Gyárilag elkészített injekciós készítmények beadásának gyakorlása. 

Beavatkozások utáni környezetbiztonsági feladatok gyakorlása. 

Az elvégzett gyógyszerelés dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

310.3.4. Ápolói feladatok terápiás beavatkozásoknál  

Előkészítés infúziós terápiához. 

Az infúzió bejuttatásának formái, eszközei.  

A környezet előkészítése infúziós terápiához.  

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének gyakorlása. 

Az infúzió összeállításának algoritmusa, szabályai. 

Az infúziós oldat előkészítésének gyakorlása.  

Az infúziós szerelék összeállításának, légtelenítésének gyakorlása. 

A perifériás vénakanülálás fogalma, célja, előnye-hátránya. 

Előkészítés perifériás vénakanüláláshoz. 

Perifériás vénabiztosításhoz történő előkészítés gyakorlása. 

A kanülök kezelésének, gondozásának szabályai. 

Ápolói feladatok infúziós terápia előtt, alatt, után. 

Folyadékpótlás céljából történő gyógyszer nélküli infúzió bekötésének gyakorlása. 

Infúzió befejezéséhez kapcsolódó ápolói feladatok gyakorlása. 

Az infúziós terápia hibalehetőségei, helyi és általános szövődményei. 

 

Előkészítés transzfúziós terápiához. 

A transzfúziós terápia fogalma, célja, módszerei. 

Transzfúzió során alkalmazott vér-vérkészítmények és jellemzőik. 

A vérrendelés, szállítás, tárolás ápolói feladatai. 

A beteg és az eszközök előkészítésének szempontjai. 

A vér-vérkészítmény előkészítése transzfúziós terápiához. 

Vér-vérkészítmény bejuttatását segítő eszközök, gépek működési elvei, 

alkalmazásának, karbantartásának ápolói feladatai. 

A könyezet előkészítése transzfúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A betegmegfigyelés szempontjai transzfúzió alatt-után.  

Az egyes beavatkozások utáni ápolói feladatok és a dokumentáció végzése. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A dokumentáció gyakorlása. 

 

Oxigénterápia előkészítésének feladatai. 

Az oxigén terápia fogalma, célja, élettani hatásai, indikáció-kontraindikáció. 

Az oxigénterápia eszközei, biztonságos alkalmazásuk szabályai. 

Az oxigén bejuttatásának módjai és azok hatékonysága. 

Előkészítés oxigén terápiához, a megfelelő módszer és eszköz kiválasztásának 

szempontjai, a beteg pszichés és szomatikus előkészítése, pozicionálása. 

A környezet, előkészítése oxigén terápiához. 

Az oxigén terápia eszközeinek megismerése, használatba helyezésük gyakorlása. 

A megfelelő áramlási sebesség megválasztásának és beállításának szempontjai. 

Ápolói felelősség jelentősége oxigénterápia során. 

Az oxigénterápia hatékonyságának mérése, a betegmegfigyelés szempontjai. 

Oxigénterápiában részesülő beteg előkészítése transzportra. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 
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A dokumentáció gyakorlása. 

 

Az inhalációs kezelés ápolói feladatai. 

Az inhalációs terápia előkészítésének algoritmusa. 

Az inhalációs terápia eszközei, a megfelelő eszköz kiválasztásának szempontjai. 

Az eszközök előkészítésének algoritmusa. Az eszközök használatba helyezésének 

gyakorlása. 

A szükséges, nem gyári inhalációs oldatok számításának és 

elkészítésénekgyakorlása. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítése, pozicionálása. 

Az inhalációs terápia kivitelezésének gyakorlása. 

A betegmegfigyelés specialitásai inhalációs terápia során. 

Az inhalációs terápia specialitásai gyermekkorban. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A dokumentáció gyakorlása. 

 

A légúti váladék eltávolítása. 

A légúti váladék fogalma, fokozott képződésének okai, kórélettani jelentősége. 

A váladék eltávolításának módszerei (köhögtetés, leszívás, 

légzésfizioterápiamódszerek).  

A köhögtetés ápolói feladatai a váladék megfigyelésének és kezelésének 

szempontjai.  

A légúti leszívás módjai, eszközei, ápolói feladatai, szabályai. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének és a beteg oktatásának gyakorlása a 

légúti váladék eltávolítása céljából. 

Légúti váladék eltávolításához alkalmazható eszközök megismerése. 

A légúti váladék eltávolításának elősegítése tiszta tudatú betegnél. 

Légúti váladék eltávolítása egyszerű légútbiztosítással ellátott eszméletlen beteg 

esetében. 

Légúti váladék eltávolítása intubált beteg esetében. 

Légúti váladék eltávolítása tracheostomával ellátott beteg esetében. 

A légúti váladékkezelésnek szempontjai. 

A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása. 

A váladék eltávolításának és a váladék jellemzőinek dokumentálása. 

 

Légzőtorna. A légzési fizioterápia fogalma, célja, módszerei. 

A légzőtorna ápoló feladatai. Részvétel légzőtorna kivitelezésében. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése légzőtornához. 

A beteg oktatás és együttműködés jelentősége légzőtorna során. 

Együttműködő beteg oktatása légzőtornához. 

Segédkezés aktív/ passzív légzőtorna kivitelezésében. 

 

Az enterális mesterséges táplálás módjai, a tápszerek fajtái. A tápszerek fajtái, a 

tápszeradagolás módjai. Az enterális mesterséges tápláláshoz használt eszközök. A 

táplálás lehetséges szövődményei. 

 

A nosocomiális infekciók okai, következményei, megelőzésük lehetőségei 

A fertőző beteg izolálása 

A fertőző beteg ápolása 
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Terápiás tevékenységek higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök 

alkalmazásával kapcsolatban. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

310.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Demonstrációs terem, szaktanterem 

 

310.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

311. K

linikai gyakorlat tantárgy 542,5 óra/542,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

311.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló az elméletben elsajátított ismereteinek gyakorlatban történő adaptálásával 

alkalmassá váljon kompetencia szintjének megfelelően a beteg vizsgálatára, a vizsgált és 

észlelt élettani és kóros elváltozások felismerésére, diagnosztikai vizsgálatokhoz 

kapcsolódó ápolói feladatok elvégzésére, terápiás és ápolási beavatkozások kompetencia 

szintű végzésére. 

 

311.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan- gondozástan  

Klinikumi ismertek  

Diagnosztikus -terápiás szakismeretek 

Diagnosztikus- terápiás beavatkozások  

 

311.3. Témakörök 

311.3.1. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások belgyógyászati profilú osztályon  

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A belgyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az anamnézis felvételének megfigyelése. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Beteg előkészítés sternum-, mellkas-, haspunkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni 

ápolási folyamatban. 
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Segédkezés légzésfunkciós vizsgálat kivitelezésében. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs 

terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés és segédkezés enterális mesterséges táplálásnál 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikus célú csapolásokhoz kapcsolódó 

ápolói feladatokban. 

 

311.3.2. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások sebészeti profilú osztályon  

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A sebészeti osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A sebészeti ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális sebészeti fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok 

megismerése. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó 

ápolói feladatokban. 

Beteg előkészítés tályog-, izületi punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Beteg előkészítés endoszkópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Beteg előkészítés laparoszkópiához, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs 

terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 
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Előkészítés és segédkezés enterális mesterséges táplálásnál. 

 

311.3.3. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások mozgásszervi sebészeti profilú 

osztályon  

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A traumatológiai/ortopédiai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és 

terápiás lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A traumatológiai/ortopédiai ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének 

specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális traumatológiai/ortopédiai fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatok megismerése. 

Súlyos sérültek vizsgálatának specialitásai. 

Betegmozgatás, pozicionálás elvégzése, mobilizálást segítő eszközökkel. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Beteg előkészítése radiológiai vizsgálatokhoz, a vizsgálat metodikájának 

megfigyelése. 

Beteg előkészítés izületi punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Beteg előkészítés arthroscopos vizsgálathoz részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs 

terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 

A konzervatív terápiás módszerek (gipsz-rögzítés, ortézisek) megfigyelés. 

Gipszelt végtagú beteg megfigyelése, a végtag vizsgálatának elvégzése. 

Segédkezés extensioval rendelkező beteg ápolási folyamatában. 

Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök alkalmazásával 

kapcsolatban. 

 

311.3.4. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások szülészeti - nőgyógyászati 

osztályon  

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A szülészet-nőgyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 
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Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A szülészet-nőgyógyászati ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális szülészet-nőgyógyászati fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatok megismerése. 

Terhes nő fizikális vizsgálatának megfigyelése. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Beteg előkészítés Douglas punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Beteg előkészítés laparoszkópiához, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs 

terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 

 

311.3.5. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások neurológiai osztályon  

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

Az ideggyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az ideggyógyászati ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális ideggyógyászati fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok 

megismerése. 

Zavart tudatú, eszméletlen beteg fizikális vizsgálatának megfigyelése. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Beteg előkészítés EEG, EMG, ENG vizsgálatokhoz. 

Beteg előkészítés és megfigyelés kontrasztanyaggal végzett radiológiai 
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vizsgálatokhoz. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Beteg előkészítés lumbal vagy ciszterna punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni 

ápolási folyamatban. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó 

ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs 

terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 

Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök alkalmazásával 

kapcsolatban. 

 

311.3.6. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások pszichiátria osztályon 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

Pszichiátriai osztályon betartandó beteg-és dolgozóbiztonsági szabályok. 

A pszichiátriai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A pszichiátriai ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Speciális pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz, beteg megfigyeléshez kapcsolódó 

ápolói feladatok megismerése. 

Zavart tudatú beteg fizikális vizsgálatának megfigyelése. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Segédkezés elektroconvulsiv terápia során. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

A gyógyszerelés, gyógyszer osztás speciális szabályai pszichiátriai osztályon. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Speciális pszichoterápiás foglalkozások megfigyelése. 

 

311.3.7. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások urológiai osztályon  

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 
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A urológiai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek 

feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az anamnézis felvételének megfigyelése. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Beteg előkészítés cystoskópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

A beteg előkészítése natív és kontrasztanyagos radiográfiai vizsgáaltokhoz, a 

vizsgálatok metodikájának megfigyelése. 

Beteg előkészítés katéterezéshez, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Segédkezés a különböző urológiai műtétek beteg előkészítésében, a műtött beteg 

fogadásához, megfigyeléséhez, ápolásához kapcsolódó ápolói feladatokban. 

 

311.3.8. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások kisklinikumi osztályokon 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

A különböző kisklinikumi profilú osztályok helyi és intézményi szintű diagnosztikai 

és terápiás lehetőségeinek feltérképezése. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

Az anamnézis felvételének specialitásai a különböző kisklinikumi területeken. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

A kisklinikumi területek speciális fizikális vizsgálataihoz kapcsolódó ápolói feladatok 

megismerése. 

A kisklinikumi területek helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségei. 

A különböző területeken alkalmazandó egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia 

szintű alkalmazása. 

Bed side vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése. 

Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése. 
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Segédkezés, gyógyszerelés kivitelezésében. 

Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

 

311.3.9. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások sürgősségi osztályon  

A sürgősségi osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás 

lehetőségeinek feltérképezése. 

Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai. 

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése. 

A sürgősségi ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai. 

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő 

eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál. 

Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása. 

Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából. 

Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával. 

Segédkezés POCT labordiagnosztikai vizsgálatnál, vércukor mérés kivitelezése. 

12 elvezetéses EKG készítése. 

Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív 

betegmonitorozás kompetencia határokon belül. 

Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói 

feladatokban. 

Beteg előkészítés lumbál-, has-, mellkas-, punkcióhoz, tályog-, izületi punkcióhoz, 

részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban. 

Beteg előkészítés endoszkópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási 

folyamatban. 

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói 

feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés sürgősségi transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához 

kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 

Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs 

terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében. 

 

311.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

311.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11152-16 azonosító számú 

Egészségnevelő és fejlesztő tevékenység 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11152-16 azonosító számú Egészségnevelő és – fejlesztő tevékenység megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

E
g
és

zs
ég

n
ev

el
és

 -
 

eg
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

E
g
és

zs
ég

n
ev

el
és

 -

eg
és

zs
ég

fe
jl

es
zt

és
 

g
y
ak

o
rl

at
a 

FELADATOK   

Prevenciós tevékenységet végez  x x 

Egészségi állapot felmérésében részt vesz  x x 

Tájékoztatást ad az egészséges életmódról és segíti a pácient, 

annak családját és közösségét annak elérésben  
x x 

Közreműklödik a beteg diétás kezelésében  x x 

Egészségfejlesztő foglalkoztatások szervezésében 

közreműködik 
x x 

Közreműklödik a védőoltásokról szóló tájékoztatásban  x x 

Részt vesz a betegek és hozzátartozóik oktatásában  x x 

Megtanítja az emlő és here önvizsgálatát x x 

Tájékoztatást ad szűrővizsgálatokról, szűrővizsgálatok 

szervezésében rész vesz, koordinálja 
x x 

Közreműködik a rehabilitációs team munkájában  x x 

Tájékoztatást ad a betegnek és a hozzátartozójának a 

rehabilitációs lehetőségekről  
x x 

Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök használatára  x x 

Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról és az 

otthoni szakápolás igénybevételének lehetőségeiről  
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Egészségnevelés x x 

Egészségfejlesztő, betegségmegelőző egészségtan  x x 

Pszichológia x x 

Pszichiátria x x 

Szociológia x x 

Pedagógia, oktatásmódszertan  x x 

Habilitáció - rehabilitáció x x 

Ápoláslélektan  x x 

Ápolásetika  x x 

Jog  x x 

Higiéné  x x 

Hospice ellátás  x x 

Közösségi ápolás  x x 

Otthonápolás, otthoni szakápolás x x 

Szociális gondoskoldás  x x 

Gyógyászati segédeszközök  x x 



 

2849 

 

Táplálkozás-egészségtan  x x 

Dietetika  x x 

Szocializáció  x x 

Prevenció szintjei  x x 

Védőoltások  x x 

Az emlő és here önvizsgálata  x x 

Abúzusok és megelőzési lehetőségei x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai  nyelvezeű íráskészség, fogalmazás írásban  x x 

Olvasott és hallott szöveg megértése, szakmai nyelvű 

beszédkészség 
x x 

Beavatkozások eszközeinek használata x x 

Oktatástechnikai, szemléltető eszközök használata  x x 

Gyógyászati segédeszközök használata  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Elhivatottság, elkötelezettség  x x 

Felelősségtudat x x 

Megbízhatóság  x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Empatikus készség  x x 

Kommunikációs rugalmasság  x x 

Konfliktusmegoldó készség  x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Problémaelemzés x x 

Logikus gondolkodás  x x 

Információgyűjtés  x x 

 

312. E

gészségnevelés – egészségfejlesztés tantárgy 78 óra/78 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

312.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségnevelés- egészségfejlesztés tantárgy célja, hogy a tanulók az egészségügyi 

alapismeretekre alapozva mélyítsék el az egészségneveléssel, egészségpedagógiával 

kapcsolatos ismereteiket, legyenek a birtokában mindannak a tudásnak, amellyel önállóan 

és hatékonyan tudják az  egészséges és a beteg ember egészségét előmozdítani, betegségét 

megelőzni  és rehabilitációját segíteni. 

 

312.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségtan  

Pszichológia 

Pedagógia  

Egészségügyi ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés  

Környezet – egészségügy 

Kommunikáció 
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Speciális kommunikáció 

 

312.3. Témakörök 

312.3.1. Egésznevelés  

Az egészségnevelés alapfogalmai. 

A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben. 

Az egészségkultúra fogalma, összetevői. 

Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés fogalma és programjai. 

Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei. 

Az egészség fenntartása a betegség kialakulása, rizikótényezői.  

Egészséges életmód összetevői. 

Egészségkárosító tényezők.  

Egészségtudatos magatartás. 

A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi  

életben.  

Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása.  

Az egészségnevelés módszerei, eszközei. 

Az egészségnevelés színterei, szervezeti formái. 

Foglalkozások tervezése. 

Primer prevenció.  

Az emlő és a here önvizsgálata.  

Abúzusok és megelőzése.  

Szexuálhigiéné.  

A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának 

okai és kockázati tényezői.  

Daganatos betegségek megelőzése. 

Szekunder prevenció. 

Tercier prevenció. 

 

312.3.2. Mentálhigiéné  

Mentálhigiéné fogalma és tárgya, területei. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása. 

Énvédő technikák. 

Konfliktushelyzetek és kezelése. 

Érzelmi élet egyensúlya. 

Devianciák és megelőzése. 

Burn-out szindróma. 

 

312.3.3. Táplálkozástan - dietetika  

Táplálkozás-élettani alapismeretek. 

Táplálékpiramis. 

Egészséges táplálkozás. 

Táplálkozási szokások. 

A túlzott tápanyagbevitel következményei. 

A gyermek és az idős ember táplálkozási szükséglete. 

Élelmezési alapismeretek. 

Diéták fajtái elkészítési mód és tápanyagtartalom szerint. 

Speciális diéták. 

 

312.3.4. Betegoktatás  
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Betegoktatás fogalma, célja módszerei. 

Betegoktatás típusai. 

Beteg és hozzátartozójának oktatási módszerei. 

Krónikus betegek oktatása (diabétesz, onkológiai, nefrológiai, pulmonológiai). 

Dokumentáció vezetése, betegnapló jelentősége. 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása. 

 

312.3.5. Rehabilitáció  

Rehabilitáció, habilitáció fogalma, tartalma. 

Károsodás, egészségkárosodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma. 

A rehabilitáció/habilitáció részterületei, színterei. 

A rehabilitációs rendszer működése. 

Az orvosi rehabilitáció, annak módszerei, hazai intézményrendszere. 

Az alkalmazott terület (mozgásszervi, kardiovaszkuláris, pszichiátria) működése, 

jellemzői. 

Az orvosi rehabilitációhoz kapcsolódó egyéb rehabilitációs tevékenységek.  

A foglalkoztatási rehabilitáció folyamata. 

Életkori sajátosságok szerinti károsodások, fogyatékosságok. 

Pszichiátriai károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

Neurológiai károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

Mozgásszervi károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

Kardio –pulmonalis károsodások alap-, és speciális ismeretei. 

 

312.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, demonstrációs terem, szaktanterem. 

 

312.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

313. E

gészségnevelés – egészségfejlesztés gyakorlat  tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

313.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy a tanulók sajátítsák el az egészségnevelő –fejlesztő 

tevékenység módszereit és alkalmazzák az ápolási – gondozási folyamat során. 

 

313.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségtan  

Pszichológia 

Pedagógia  

Egészségügyi ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés  

Környezet – egészségügy 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 
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313.3. Témakörök 

313.3.1. Egészségnevelés gyakorlat  

Részvétel az egészségi állapot felmérésében. 

Részvétel a prevenció különböző formáiban. 

Felvilágosító tevékenység folytatása egészségkárosító tényezőkről. 

Egészségfejlesztő foglalkozás szervezésében való közreműködés. 

Részvétel a páciensek/kliensek egészséges életmódra való felkészítésében. 

 

313.3.2. Edukációs gyakorlat  

Beteg és hozzátartozójának oktatásában részt vesz (diabetes, nefrológiai, 

pulmonológia). 

Megtanítja a gyógyászati segédeszközök használatát. 

Megtanítja a beteget a beteg napló vezetésére. 

A beteget és hozzátartozóját oktatja a szövődménymentes életvitel és életmód 

kialakítására. 

 

313.3.3. Rehabilitációs gyakorlat  

A rehabilitációs rendszer speciális intézményei felépítésének, munkarendjének 

megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

Pszichiátriai károsodott betegek ellátásában, gondozásában való 

közreműködés/Neurológiai károsodott betegek ellátásában, gondozásában való 

közreműködés /Mozgásszervi károsodott betegek ellátásában, gondozásában való 

közreműködés/Kardio–pulmonalis károsodott betegek ellátásában, gondozásában 

való közreműködés.  

 

313.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Egészségnevelés gyakorlat: iskolaorvosi rendelő, terhesgondozás, háziorvosi rendelő, 

rehabilitációs intézet, kórház fekvőbeteg osztálya. 

Edukációs gyakorlat: szakrendelő, tüdőgondozó, rehabilitációs intézet, kórház fekvőbeteg 

osztálya. 

Rehabilitáció gyakorlat: rehabilitációs intézet, rehabilitációs osztály. 

 

313.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés 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: 
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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 

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel 

együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos 

következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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314. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

314.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása 

 

314.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11500-12 modulhoz tartozó Munkahelyi 

egészség és biztonság tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

314.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

314.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11110-16 azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval szemben 

támasztott etikai, jogi követelményeknek megfelelő viselkedést, 

magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi méltóságot 

x   

Napi feladatait előítéletmentesen, az egyenlő bánásmód szabályait 

betartva látja el 
x   

Szakmai munkája során figyelembe veszi a különböző kultúrkörökből 

érkező betegek ellátásának jellegzetességeit 
x x 

Biztosítja és munkája során érvényesíti a betegjogokat, betartja az 

adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokat 
x x 

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe veszi az életkori 

jellemzőket és ennek megfelelő nevelési-oktatási módszereket 

alkalmaz 

x   

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan gyakorolja, a 

vele kapcsolatba kerülő egészséges vagy beteg ember személyiségét 

tiszteletben tartja 

x x 

Felismeri a betegségből adódó szorongást, elutasító viselkedést, 

önvédelmi reakciókat  
x   

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit, a bántalmazott 

gyermek vagy felnőtt viselkedését 
x   

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási és kiejtési szabályait   x 

Alkalmazza az orvosi latinban használatos megnevezéseket   x 

Adekvátan, kongruensen és hitelesen kommunikál a munkatársakkal, 

a beteggel és a hozzátartozóval 
  x 

A betegellátás során tudatosan használja a nonverbális csatornákat   x 

Felismeri a kommunikációs folyamatban bekövetkezett zavarokat    x 

Megfelelően kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel   x 

Alkalmazza a kommunikáció felvétel és -tartás szabályait autizmus 

spektrumzavar esetén 
  x 

Segíti akadályozott személyeket a kommunikációjukban   x 

Támogatja az egészséges életmód kialakítását x   

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben, alkalmazza a a 

prevenció - kuráció - rehabilitáció alapelveit 
x   

Részt vesz a betegutak szervezésében x   

Demográfiai és egészségügyi statisztikai adatokat értelmez.  x   

Felismeri a rizikófaktorokat x   

Részt vesz szűrővizsgálatokban x   
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Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az egészséget 

veszélyeztető környezeti veszélyforrásokat, kémiai, fizikai és 

biológiai környezeti károsító hatásokat 

x   

Veszélyes hulladékot kezel  x   

Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési programok szervezésében, 

kivitelezésében 
x   

SZAKMAI ISMERETEK   

Általános etika x   

Egészségügyi etika x   

Ápolásetika x   

Egyenlő bánásmód alapelvei x   

Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika alapjai x   

Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok x   

Egészségügyi törvény és egészségügyre vonatkozó jogszabályok x   

Általános lélektan x   

Személyiséglélektan x   

Szociálpszichológia x   

Önsegítő csoportok x   

Orvosi latin nyelv x   

Kommunikációs alapismeretek   x 

Általános és infokommunikációs akadálymentesítés   x 

Kommunikációs zavarok felsimerése   x 

Népegészségügy x   

Az egészségügyi ellátórendszer x   

Minőségügyi alapismeretek x   

Statisztika és demográfia x   

Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok x   

Prevenció és rehabilitáció x   

Egészségfejlesztés, közösségi egészségfejlesztés x   

Környezetegészségügy x   

Környezettudatos életmód, környezeti veszélyforrások és kockázati 

tényezők 
x   

Munkabiztonsági tényezők x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x x 

Adekvát kommunikáció akadályozott személyekkel   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Türelmesség x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Rendszerekben történő gondolkodás x x 
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315. E

gészségügyi alapismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

315.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához 

 

315.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Egészségügyi alapismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11110-16 modulhoz tartozó Egészségügyi 

alapismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

315.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

315.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

316. S

zakmai kommunikáció tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

316.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

316.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Szakmai kommunikáció tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11110-16 modulhoz tartozó Szakmai 

kommunikáció tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

316.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

316.4. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11221-16 azonosító számú 

Alapápolás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11221-16 azonosító számú Alapápolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Á
p
o
lá

st
an

-

g
o
n
d
o
zá

st
an

 

FELADATOK  

Közreműködik az egészség megőrzésében és helyreállításában x 

Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és gyermek szükségleteinek 

biztosításában 
x 

Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokban, 

élethelyzetekben 
x 

Gondozási feladatokat lát el a fejlődési életszakaszoknak és a különböző 

élethelyzeteknek megfelelően 
x 

Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel, átadás és elbocsátás ápolói 

feladataiban 
x 

Ápolási modelleknek megfelelően végzi munkáját x 

Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében, kivitelezésében és 

dokumentálásában 
x 

Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol, rehabilitációs programjaiban 

részt vesz 
x 

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek kielégítésében, a betegbiztonság 

és a betegjogok szem előtt tartásával 
x 

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket dokumentálja. Kardinális 

tüneteket észlel, mér, EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az eredményt 

rögzíti és jelenti, sürgős esetben haladéktalanul intézkedik 

x 

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a betegmegfigyelés során 

észlelt tüneteket jelzi és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet 

együtteseket felismer és haladéktalanul intézkedik 

x 

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremt az aszeptikus 

betegellátás figyelembevétele mellett 
x 

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást segítő eszközöket 

biztonsággal alkalmaz,  
x 

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a gyógyászati segédeszközöket, 

az ápolási, kényelmi és antidecubitus eszközöket, kötszereket 
x 

Előkészít különböző vizsgálatokhoz beavatkozásokhoz, kompetenciájának 

megfelelően felkészíti a beteget, illetve segédkezik a beavatkozások 

kivitelezésében 

x 

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket 

szakszerűen használ, kezel, fertőtlenít 
x 

Fizikális lázcsillapítást végez, hideg-meleghatást alkalmaz x 

Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát megállapítja, részt vesz az 

ellátásában 
x 

Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt vesz az ellátásában, 

izolálásában 
x 
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Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai adottságainak megfelelően 

ápol 
x 

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek alapápolási feladatait 

ellátja, halott körüli teendőket ellát 
x 

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai korlátozás kivitelezésében, majd 

a fokozott betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott beteg 

szükségleteinek kielégítésében 

x 

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a gyógyító team tagjaival 

együttműködik 
x 

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva segítő, támogató 

kapcsolatot tart a beteggel, hozzátartozókkal 
x 

Munkája során figyelembe veszi a betegség személyiségre gyakorolt 

hatását 
x 

Betartja a betegbiztonságra vonatkozó szabályokat x 

Munkavégzése során alkalmazza az ápoláslélektan alapelveit és speciális 

vonatkozásait 
x 

Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat x 

SZAKMAI ISMERETEK  

Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana x 

Egészséges ember gondozása x 

Prevenció x 

Egészséges életmód, életvitel x 

Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás x 

Idős ember gondozása x 

Akadályozott emberek gondozása, ápolása x 

Esélyegyenlőség x 

Ápolási elméletek x 

Ápolásetika x 

Ápoláslélektan x 

Team-munka szerepe, jelentősége x 

Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás x 

Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás x 

Megváltozott szükségletek felmérése, kielégítése x 

Ápolási beavatkozások x 

Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és beavatkozásoknál x 

Betegmegfigyelés és riasztás x 

Kardinális tünetek mérése, észlelése, regisztrálása x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és nosocomialis surveillance x 

Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok kezelése x 

Betegbiztonság x 

Egészségügyi dokumentáció vezetése és adatvédelem x 

Ápolási dokumentáció vezetése x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x 

Alapápolási és gondozási tevékenységek ellátása x 

Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú vizsgálatok, beavatkozások 

végrehajtása 
x 
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Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás eszközeinek adekvát és 

biztonságos alkalmazása 
x 

Eszközök előkészítése, tisztán tartása x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Elhivatottság, elkötelezettség x 

Felelősségtudat x 

Türelmesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatteremtő készség x 

Közérthetőség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Helyzetfelismerés x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

 

317. Á

polástan-gondozástan tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 723 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

317.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

317.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Ápolástan-gondozástan tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11221-16 modulhoz tartozó Ápolástan-

gondozástan tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

317.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

317.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11222-16 azonosító számú 

Klinikumi ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11222-16 azonosító számú Klinikumi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     

Felismeri az emberi test élettani működésétől és 

az ettől eltérő állapotokat, folyamatokat 
x  x  

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus 

állapotokat, haladéktalanul intézkedik és részt 

vesz az életveszély elhárításában 

x  x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz az 

elsődleges ellátásban  
x  x x 

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a 

gyógyszer szervezetbe történő juttatásában  
  x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi technikákat    x x 

Betegágy melletti vércukor meghatározást 

végez 
  x x 

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget, 

gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez, vizsgálati 

anyagot vesz gyűjtött vizeletből  

  x x 

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr, 

fülváladékból, sebváladékból, székletből, 

hányadékból és egyéb testváladékokból, azokat 

megfelelően kezeli és gondoskodik a 

vizsgálatra történő eljuttatásukról 

  x x 

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, segédkezik 

a betegnek a vizsgálat előtt és után  
  x x 

Betegmegfigyelést végez x  x x 

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció 

alapján közreműködik a gyógyszerelésben, ic, 

sc, im injekciót ad 

  x x 

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik 

infúziós terápia kivitelezésében, megfigyeli a 

beteget az infúziós terápia alatt és után 

  x x 

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem 

gyógyszeres formáit  
x  x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, x  x x 

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás 

módszereket  
x  x x 

Részt vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben 
x   x 
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Közreműködik a belgyógyászati betegek 

ellátásában és ápolásában 
 x x x 

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai 

betegek ellátásában és ápolásában  
 x x x 

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában és 

ápolásában 
 x x x 

SZAKMAI ISMERETEK     

Anatómia-élettan x    

Általános kórtan x    

Mikrobiológia-járványtan x    

Elsősegélynyújtás, első ellátás x    

Gyógyszertan   x x 

Gyógyszerelés   x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások   x x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, fertőtlenítése 
  x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés diagnosztikus 

és terápiás beavatkozások előtt, alatt, után 
  x x 

Általános orvostan és belgyógyászat  x  x 

Általános sebészet és traumatológia  x  x 

Gyermekgyógyászat  x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

A beteg előkészítése a diagnosztikus és terápiás 

beavatkozásokhoz  
  x x 

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 

  x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati anyagokkal 

kapcsolatos teendők ellátása 
  x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az 

elsődleges ellátás során 
x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Precizitás    x 

Felelősségtudat x   x 

Türelmesség    x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Kapcsolatteremtő készség x   x 

Határozottság x   x 

Segítőkészség x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Helyzetfelismerés x   x 

Következtetési képesség x   x 

A környezet tisztántartása    x 
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318. K

linikumi alapozó ismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

318.1. A tantárgy tanításának célja 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása. 

 

318.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Klinikumi alapozó ismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Klinikumi alapozó 

ismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

318.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

318.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

319. K

linikumi szakismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

319.1. A tantárgy tanításának célja 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

319.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Klinikumi szakismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Klinikumi 

szakismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

319.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

319.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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320. D

iagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

320.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

320.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai 

tartalma megegyezik a főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

320.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

320.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

321. K

linikumi gyakorlatok tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

321.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végig kísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

321.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Klinikumi gyakorlatok tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik 

a főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Klinikumi gyakorlatok tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

321.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

321.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

2870 

 

 

 

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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322. Á

gazati szakmai kompetenciák erősítése 131 óra 

 

Az ágazati szakmai kompetenciák erősítése a mellék-szakképesítésre meghatározott 

időkeretben történik. 

 

322.1. Tanításának célja 

E témakörben a szakképesítéshez kapcsolódó – a képző intézmény helyi sajátosságait 

figyelembe vevő – ágazati szakmai kompetenciák erősítését kell tanórai keretben 

végrehajtani. 

 

322.2. Értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés 

testalkat, járás 

érzékszervek működése 

tudatállapot 

fekvés, alvás megfigyelése  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr 

kardinális tünetek megfigyelése  

testváladékok megfigyelése 

fájdalom megfigyelése 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése 

hely- és helyzetváltoztatás segítése 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában  
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ágyazás, ágyneműcsere 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése 

incontinens beteg ápolása 

decubitus megelőzés 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése 

 

 Sebészeti gyakorlat 
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Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

Traumatológiai gyakorlat 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 
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Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

 Gyermekgyógyászati gyakorlat 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel 

 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 
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Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés 

testalkat, járás 

érzékszervek működése 

tudatállapot 

fekvés, alvás megfigyelése  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr 

kardinális tünetek megfigyelése  

testváladékok megfigyelése 

fájdalom megfigyelése 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése 

hely- és helyzetváltoztatás segítése 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában  

ágyazás, ágyneműcsere 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése 

incontinens beteg ápolása 

decubitus megelőzés 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 
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A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése.” 
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2.52. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

az 

I.. EGÉSZSÉGÜGY 

ágazathoz tartozó 

 

54 723 03 

GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 52 720 01 ÁLTALÁNOS ÁPOLÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03 

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 

 

 

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 

Egészségügyi alapismeretek 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc 5 éves 

szakmai gyakorlattal, Egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, jogász 

(szakmai jogi és etikai ismeretek), 

Egészségügyi menedzser (egészségügyi 

ellátórendszer) 

Szakmai kommunikáció 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc (5 

éves szakmai gyakorlattal), Latin szakos 

nyelvtanár (Orvosi latin nyelv) 

Ápolástan-gondozástan 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Ápoló MSc, Ápoló BSc (5 

éves szakmai gyakorlattal), 

Klinikumi alapozó ismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi szaktanár, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal), Közegészségügyi-

járványügyi felügyelő (mikrobiológia-

járványtan, általános kórtan), 

Közegészségügyi járványügyi ellenőr 

(mikrobiológia-járványtan, általános 

kórtan), Mentőtiszt (elsősegélynyújtás-első 

ellátás) 

Klinikumi szakismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi szaktanár, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 



 

2880 

 

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 

Általános orvos, Szakorvos, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi szaktanár, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 

Klinikumi gyakorlat 

Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Egészségügyi szakoktató, Ápoló MSc, 

Ápoló BSc, (5 éves szakmai gyakorlattal) 

Egészségügyi szaktanár 

Egészségügy asszisztensi 

feladatok 

Egészségügyi szakoktató, Egészségügyi 

szaktanár, Egészségtan tanár egészségügyi 

előképzettséggel, Ápoló MSc, Ápoló BSc 

(5 éves szakmai gyakorlattal), 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc, Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 

Diagnosztikai ismeretek 

csecsemő és gyermekkorban 

Gyermekorvos,  Egészségügyi szaktanár, 

Egészségügyi szakoktató, Ápoló MSc, 

Ápoló BSc, (5 éves szakmai gyakorlattal) 

Terápiás ismeretek csecsemő és 

gyermekkorban 

Gyermekorvos, Dietetikus (diétetika) (5 

éves szakmai gyakorlattal), Gyógyszerész, 

Egészségügyi szakoktató, Egészségügyi 

szaktanár, Ápoló MSc, Ápoló BSc.(5 éves 

szakmai gyakorlattal) 

Diagnosztikus beavatkozások 

gyakorlata 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc., Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 

Terápiás beavatkozások 

gyakorlata 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc., Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 

Egészséggondozás- 

egészségfejlesztés 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, Ápoló 

MSc, Ápoló BSc., (5 éves szakmai 

gyakorlattal ) Pszichológus, 

mentálhigénikus (mentálhigiéné), 

Szociológus, szociálpolitikus (Egyén és 

társadalom)  

Egészséggondozás- 

egészségfejlesztés gyakorlata 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, Ápoló 

MSc, Ápoló BSc. (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 

Habilitáció, rehabilitáció 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc., Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 
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Habilitáció, rehabilitáció a 

gyakorlatban 

Egészségügyi szaktanár, Egészségügyi 

szakoktató, Egészségügyi gyakorlatvezető, 

Ápoló MSc., Ápoló BSc (5 éves szakmai 

gyakorlattal) 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

7,5 0 11 0 

140 

1,5 1,5 

140 

2 4 8,5 20,5 22 5,5 

160 

8,5 20,5 

Összesen 7,5 11 3 6 29 27,5 29 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
fő szakképesítés 0,5                       0,5         

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
fő szakképesítés 1   3,5                   4,5         

Szakmai kommunikáció fő szakképesítés 1   1                   2         

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan fő szakképesítés 1,5   3,5                   5         

11222-16 Klinikumi iameretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
fő szakképesítés 3,5   1                   4,5         

Klinikumi szakismeretek fő szakképesítés           1,5     2       3,5         

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 
fő szakképesítés     2                   2         

Klinikumi gyakorlatok fő szakképesítés             1,5     4       5,5       
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11635-16 Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 

Egészségügyi asszisztensi 

feladatok 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

          4,5     1                 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

            1     3               

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Szakmai kommunikáció 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

11222-16 Klinikumi iameretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Klinikumi szakismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 

                                  

Klinikumi gyakorlat 

52 720 01 

Általános ápolási és 

egészségügyi 

asszisztens 
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11153-16 Diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások 

Diagnosztikus ismeretek 

csecsemő és 

gyermekkorban 

fő szakképesítés                     2,5         2,5   

Terápiás ismeretek 

csecsemő és 

gyermekkorban 

fő szakképesítés                     2,5         2,5   

Diagnosztikus 

beavatkozások gyakorlata 
fő szakképesítés                       7         7 

Terápiás beavatkozások 

gyakorlata 
fő szakképesítés                       7         7 

11154-16 Egészségfejlesztés, 

egészségnevelés  

Egészséggondozás, 

egészségfejlesztés 
fő szakképesítés                       1,5         1,5 

Egészséggondozás, 

egészségfejlesztés 

gyakorlat 

fő szakképesítés                       3         3 

Habilitáció, rehabilitáció fő szakképesítés                     1         1   

Habilitáció, rehabilitáció 

a gyakorlatban 
fő szakképesítés                       2         2 

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

  



 

2886 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 

S
za

k
g

im
n

áz
iu

m
i 

k
ép

zé
s 

 

9
-1

2
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

N
em

 a
 f

ő
sz

ak
k

ép
es

ít
és

re
 

fo
rd

ít
an

d
ó

 ó
ra

k
er

et
 

F
ő

sz
ak

k
ép

es
ít

és
  

9
-1

2
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

5/13. 

F
ő

sz
ak

k
ép

es
ít

és
  

9
-1

3
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

1/13. 2/14. 

A
 k

ét
 é

v
fo

ly
am

o
s 

sz
ak

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A
 f

ő
 s

za
k

k
ép

e-

sí
té

sr
e 

v
o

n
at

k
o

zó
: Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y
 

k
ap

cs
o

ló
d

ás
a 

270 0 396 0 
140 

54 54 
140 

62 124 

1413 453 960 

259 634 

1853 

792 198 
160 

259 634 

1883 

Összesen 270 396 108 186 893 990 893 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1041 óra (48,8%) 

  

1051 óra (51,4%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 812 óra (51,2%) 832 óra (48,6%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
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ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) 

Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 
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1
1

5
0

0
-1

2
 M

u
n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 

0 0 18 18 0   0 0 18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

1
1

1
1

0
-1

6
 E

g
és

zs
ég

ü
g

y
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Egészségügyi 

alapismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 126 0   0 0   0 0 162 
0 162 

0 0 162 162 0   0 0 162 

A pszichológia alapjai 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Szociológiai 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

A pedagógia alapjai     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Népegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Környezetegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségfejlesztés     18               18     18 18 0   0 0 18 

Szakmai 

kommunikáció 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 36 0   0 0   0 0 72 
0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Orvosi latin nyelv 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Kommunikáció     18               18     18 18 0   0 0 18 

Speciális 

kommunikáció 
    18               18     18 18 0   0 0 18 
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1
1

2
2

1
-1

6
 A

la
p

áp
o

lá
s 

Ápolástan-

gondozástan 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

54 0 126 0   0 0   0 0 180 
0 180 

0 0 180 180 0   0 0 180 

Egészséges ember 

gondozása 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Akadályozott ember 

gondozása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápolástudomány     18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápoláslélektan     18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápolási 

beavatkozások 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

Betegmegfigyelés     36               36     36 36 0   0 0 36 

1
1

2
2

2
-1

6
 K

li
n
ik

u
m

i 
ia

m
er

et
ek

 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

126 0 36 0   0 0   0 0 162 
0 162 

0 0 162 162 0   0 0 162 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
20                   20     20 20 0   0 0 20 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

28                   28     28 28 0   0 0 28 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
36                   36     36 36 0   0 0 36 
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Klinikumi 

szakismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   54 0   62 0 116 
0 116 

0 0 116 126 0   0 0 126 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Gasztroenterológia és 

nefrológia alapjai 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Hematológia, 

immunológia 

reumatológia alapjai 

          10         10     10 10 0   0 0 10 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
          8         8     8 8 0   0 0 8 

Sebészet és 

traumatológia alapjai 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Gyermekgyógyászat 

alapjai 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Labordiagnosztikai 

alapismeretek 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Terápiás 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Klinikumi 

gyakorlatok 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 54   0 124 178 

0 178 
0 0 178 0 198   0 0 198 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            54     49 103     103 0 111   0 0 111 

Sebészet és 

traumatológia 

gyakorlat 

                  40 40     40 0 46   0 0 46 
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Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

                  35 35     35 0 41   0 0 41 

1
1

6
3

5
-1

6
 E

g
és

zs
ég

ü
g

y
i 

as
sz

is
zt

en
si

 f
el

ad
at

o
k

 

Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 
eg

és
zs

ég
ü

g
y

i 
as

sz
is

zt
en

s 

0 0 0 0   162 0   31 0 193 

193 0 

0 0 193 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

diagnosztikai 

eljárásoknál 

          54         54     54 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

a bőrgyógyászat és 

szemészet területén 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

fül-orr-gégészeti 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

urológiai területen 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

nőgyógyászati 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

neurológiai és 

pszichiátriai területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Dokumentáció 

vezetése a járóbeteg 

ellátásban 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Prevenció                 15   15     15 0 0   0 0 0 

Rehabilitáció                 16   16     16 0 0   0 0 0 

Személyiségfejlesztés, 

önismeret 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

asszisztálás 

gyakorlata 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 

eg
és

zs
ég

ü
g

y
i 

as
sz

is
zt

en
s 

0 0 0 0   0 36   0 93 129 

129 0 

0 0 129 0 0   0 0 0 

Betegirányítás             12       12     12 0 0   0 0 0 

Szakrendelések                   75 75     75 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

gyakorlatok 
            24       24     24 0 0   0 0 0 
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Gondozás                   18 18     18 0 0   0 0 0 

1
1

5
0

0
-1

2
 M

u
n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
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n
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Munkahelyi egészség 

és biztonság 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 
eg

és
zs

ég
ü

g
y

i 
as

sz
is

zt
en

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkahelyek 

kialakítása 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkaeszközök 

biztonsága 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkakörnyezeti 

hatások 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

1
1

1
1

0
-1

6
 E

g
és

zs
ég

ü
g

y
i 

al
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is
m
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et

ek
 

Egészségügyi 

alapismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 
eg

és
zs

ég
ü

g
y

i 
as

sz
is

zt
en

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A pszichológia alapjai 0                   0     0 0 0   0 0 0 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Szociológiai 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

A pedagógia alapjai     0               0     0 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Népegészségügy     0               0     0 0 0   0 0 0 

Környezetegészségügy     0               0     0 0 0   0 0 0 

Egészségfejlesztés     0               0     0 0 0   0 0 0 

Szakmai 

kommunikáció 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 

eg
és

zs
ég

ü
g

y
i 

as
sz

is
zt

en
s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Orvosi latin nyelv 0                   0     0 0 0   0 0 0 

Kommunikáció     0               0     0 0 0   0 0 0 

Speciális 

kommunikáció 
    0               0     0 0 0   0 0 0 
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1
1

2
2

1
-1

6
 A

la
p

áp
o

lá
s 

Ápolástan-

gondozástan 

5
2
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1
 

Á
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án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 
eg

és
zs

ég
ü

g
y

i 

as
sz

is
zt

en
s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Egészséges ember 

gondozása 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Akadályozott ember 

gondozása 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Ápolástudomány     0               0     0 0 0   0 0 0 

Ápoláslélektan     0               0     0 0 0   0 0 0 

Ápolási 

beavatkozások 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Betegmegfigyelés     0               0     0 0 0   0 0 0 

1
1
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2

2
-1

6
 K

li
n
ik

u
m

i 
ia

m
er
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Klinikumi alapozó 

ismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o
lá

si
 é

s 
eg

és
zs

ég
ü

g
y

i 
as

sz
is

zt
en

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

0                   0     0 0 0   0 0 0 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

0                   0     0 0 0   0 0 0 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

0                   0     0 0 0   0 0 0 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

    0               0     0 0 0   0 0 0 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
0                   0     0 0 0   0 0 0 

Klinikumi 

szakismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
lt

al
án

o
s 

áp
o

lá
si

 é
s 

eg
és

zs
ég

ü
g

y
i 

as
sz

is
zt

en
s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 
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Gasztroenterológia és 

nefrológia alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Hematológia, 

immunológia 

reumatológia alapjai 

          0         0     0 0 0   0 0 0 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Sebészet és 

traumatológia alapjai 
                0   0     0 0 0   0 0 0 

Gyermekgyógyászat 

alapjai 
                0   0     0 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

5
2

 7
2
0

 0
1
 

Á
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án

o
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áp
o
lá

si
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s 
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g
y

i 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Labordiagnosztikai 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Terápiás 

alapismeretek 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    0               0     0 0 0   0 0 0 

Klinikumi gyakorlat 

5
2
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2
0

 0
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Á
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án

o
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áp
o
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si
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ü
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y
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            0     0 0     0 0 0   0 0 0 

Sebészet és 

traumatológia 

gyakorlat 

                  0 0     0 0 0   0 0 0 

Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

                  0 0     0 0 0   0 0 0 
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k
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Diagnosztikus 

ismeretek csecsemő 

és gyermekkorban 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

76 0 76 0 0   76 0 76 

Diagnosztikai 

ismeretek  
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Mintavétel 

laboratóriumi és egyéb 

vizsgálatokhoz 

                    0 20   20 0 0   20 0 20 

Mindennapos 

beavatkozások 
                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Eszközös/műszeres 

vizsgálatok és 

beavatkozások 

                    0 34   34 0 0   34 0 34 

Terápiás ismeretek 

csecsemő és 

gyermekkorban 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

76 0 76 0 0   76 0 76 

Gyógyszereléssel 

kapcsolatos feladatok 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Ápolási feladatok 

terápiás 

beavatkozásoknál 

                    0 36   36 0 0   36 0 36 

Dietetika                     0 16   16 0 0   16 0 16 

Homeosztázis                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Diagnosztikus 

beavatkozások 

gyakorlata 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 216 216 0 0   0 216 216 

Eszközös// műszeres 

beavatkozások 

előkészítése 

                    0   80 80 0 0   0 80 80 

Mintavétel a 

gyakorlatban 
                    0   76 76 0 0   0 76 76 

Diagnosztikus 

vizsgálatokkal 

összefüggő feladatok 

                    0   60 60 0 0   0 60 60 
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Terápiás 

beavatkozások 

gyakorlata 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 216 216 0 0   0 216 216 

Mindennapos 

beavatkozások 

gyakorlata 

                    0   80 80 0 0   0 80 80 

Gyógyszerelés a 

gyakorlatban 
                    0   76 76 0 0   0 76 76 

Speciális feladatok                     0   60 60 0 0   0 60 60 
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zs
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n
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Egészséggondozás, 

egészségfejlesztés 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 46 46 0 0   0 46 46 

Egészségmegőrzés, 

egészségnevelés 
                    0   28 28 0 0   0 28 28 

Mentálhigiéne                     0   10 10 0 0   0 10 10 

Egyén és társadalom                     0   8 8 0 0   0 8 8 

Egészséggondozás, 

egészségfejlesztés 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 94 94 0 0   0 94 94 

Gondozástan                     0   42 42 0 0   0 42 42 

Fejlődés elősegítése                     0   42 42 0 0   0 42 42 

Egészségfejlesztés                     0   10 10 0 0   0 10 10 

Habilitáció, 

rehabilitáció 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
30 0 30 0 0   30 0 30 

Harmadlagos 

megelőzés 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Otthonápolás                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Speciális nevelési 

igényű gyermek 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Habilitáció, 

rehabilitáció a 

gyakorlatban 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 

Oktatás                     0   30 30 0 0   0 30 30 

Rehabilitáció eszközei                     0   24 24 0 0   0 24 24 

Az ápoló szerepe a 

habilitációban, 

rehabilitációban 

                    0   8 8 0 0   0 8 8 
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Ágazati szakmai 

kompetenciák erősítése h
el

y
i 

ta
n

te
rv

 

sz
er

in
t 

0 0 0 0             131 

131 0 

0 0 131 0 0   0 0 0 

 

 

3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

52 720 01 

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 
322 óra 

helyi 

tanterv szerint 
131 óra 

 

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 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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323. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

323.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

323.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

323.3. Témakörök 

323.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

323.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

323.3.3. Álláskeresés 

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. 
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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. 

 

323.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

323.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

323.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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324. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

324.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

324.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

324.3. Témakörök 

324.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

324.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 
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és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

324.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

324.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

324.4. 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. 
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324.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés 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: 

 

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 

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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325. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

325.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

325.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

325.3. Témakörök 

325.3.1. Munkavédelmi alapismeretek  

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.   

 

325.3.2. Munkahelyek kialakítása  

Munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények. 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések. 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. 
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás. 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái.  

A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése. 

Raktározás. 

Áruk fajtái, raktározás típusai. 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés. 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek.  

Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. 

 

325.3.3. Munkavégzés személyi feltételei  

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. 

 

325.3.4. Munkaeszközök biztonsága  

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. 

 

325.3.5. Munkakörnyezeti hatások  

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 
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325.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek  

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. 

 

325.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

325.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11110-16 azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval szemben 

támasztott etikai, jogi követelményeknek megfelelő viselkedést, 

magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi méltóságot 

x  

Napi feladatait előítélet mentesen, az egyenlő bánásmód szabályait 

betartva látja el 
x  

Szakmai munkája során figyelembe veszi a különböző  kultúrkörökből 

érkező betegek ellátásának jellegzetességeit 
x x 

Biztosítja és munkája során érvényesíti a betegjogokat, betartja az 

adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokat 
x x 

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe veszi az életkori 

jellemzőket és ennek megfelelő nevelési-oktatási módszereket alkalmaz 
x  

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan gyakorolja, a  vele 

kapcsolatba kerülő egészséges vagy beteg ember személyiségét 

tiszteletben tartja 

x x 

Felismeri a betegségből adódó szorongást, elutasító viselkedést, 

önvédelmi reakciókat  
x  

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit, a bántalmazott gyermek 

vagy felnőtt viselkedését 
x  

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási és kiejtési szabályait  x 

Alkalmazza az orvosi latinban használatos megnevezéseket  x 

Adekvátan, kongruensen és hitelesen kommunikál a munkatársakkal, a 

beteggel és a hozzátartozóval 
 x 

A betegellátás során tudatosan használja a nonverbális csatornákat  x 

Felismeri a kommunikációs folyamatban bekövetkezett zavarokat   x 

Megfelelően kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel  x 

Alkalmazza a kommunikációfelvétel és -tartás szabályait autizmus 

spektrumzavar esetén 
 x 

Segíti akadályozott személyeket a kommunikációjukban  x 

Támogatja az egészséges életmód kialakítását x  

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben, alkalmazza a a prevenció - 

kuráció - rehabilitáció alapelveit 
x  

Részt vesz a betegutak szervezésében x  

Demográfiai és egészségügyi statisztikai adatokat értelmez.  x  

Felismeri a rizikófaktorokat x  

Részt vesz szűrővizsgálatokban x  

Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az egészséget veszélyeztető 

környezeti veszélyforrásokat, kémiai, fizikai és biológiai környezeti 

károsító hatásokat 

x  

Veszélyes hulladékot kezel  x  

Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési programok szervezésében, 

kivitelezésében 
x  

SZAKMAI ISMERETEK   
Általános etika x  

Egészségügyi etika x  
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Ápolásetika x  

Egyenlő bánásmód alapelvei x  

Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika alapjai x  

Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok x  

Egészségügyi törvény és egészségügyre vonatkozó jogszabályok x  

Általános lélektan x  

Személyiséglélektan x  

Szociálpszichológia x  

Önsegítő csoportok x  

Orvosi latin nyelv x  

Kommunikációs alapismeretek  x 

Általános és infokommunikációs akadálymentesítés  x 

Kommunikációs zavarok felismerése  x 

Népegészségügy x  

Az egészségügyi ellátórendszer x  

Minőségügyi alapismeretek x  

Statisztika és demográfia x  

Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok x  

Prevenció és rehabilitáció x  

Egészségfejlesztés, közösségi egészségfejlesztés x  

Környezetegészségügy x  

Környezettudatos életmód, környezeti veszélyforrások és kockázati 

tényezők 
x  

Munkabiztonsági tényezők x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x x 

Adekvát kommunikáció akadályozott személyekkel  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Türelmesség x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Rendszerekben történő gondolkodás x x 
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326. E

gészségügyi alapismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

326.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

 

326.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

 

326.3. Témakörök 

326.3.1. A pszichológia alapjai  

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 

Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 

Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 

Az agresszió megnyilvánulási formái 

Bántalmazások 

 

326.3.2. Szakmai jogi és etikai ismeretek 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 
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Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás 

intézményei és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 

Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi 

szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és 

szabályozók. 

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    

Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, 

tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..  

Esélyegyenlőség biztosítása.  

Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

326.3.3. Szociológiai alapismeretek  

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli 

tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  

Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

326.3.4. A pedagógia alapjai  

A neveléstudományok helye, felosztása. 
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Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák, 

módszerek, eszközök 

 

326.3.5. Egészségügyi ellátórendszer  

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 

A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, 

szakszervezetek). 

 

326.3.6. Népegészségügy  

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 

Az egészség, egészségkulturáltság. 

A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 
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A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deskriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia 

fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

326.3.7. Környezetegészségügy  

A környezet és az egészség kapcsolata. 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás. 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században. 

A víz szerepe az ember életében.  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek. 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai. 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői. 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre. 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik. 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés. 

Vegyi anyagok a környezetünkben. 

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok. 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre. 

A zajártalom és következményei. 

A települések típusai és jellemzőik. 

Urbanizációs ártalmak. 

Az egészséges lakókörnyezet. 

A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai. 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben. 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése. 

Környezeti katasztrófák, haváriák. 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén. 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken. 
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Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata. 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben. 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken. 

 

326.3.8. Egészségfejlesztés  

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget meghatározó tényezők. 

Az egészséges életvitel. 

A higiéne fogalma, területei. 

Személyi higiéne. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-

piramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A megfelelő öltözködés. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok 

felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a 

tünetek megjelenése esetén. 

Védőoltások 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a 

káros szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 

Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 

 

326.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

326.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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327. S

zakmai kommunikáció tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

327.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

327.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

Magyar irodalom 

Történelem 

Biológia 

Anatómia-élettan 

Pszichológia 

Személyiség lélektan 

Szociálpszichológia 

 

327.3. Témakörök 

327.3.1. Orvosi latin nyelv  

A latin nyelv eredete, fejlődése.  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése. 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai. 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai. 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó 

latin szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései. 

Keringési rendszer latin szakkifejezései. 

Légzőrendszer latin szakkifejezései. 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései. 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései. 

Nemi szervek latin szakkifejezései. 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései. 

Idegrendszer latin szakkifejezései. 

Érzékszervek latin szakkifejezései. 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések. 

Kórtani és klinikumi elnevezések. 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései. 

Orvosi vények szakkifejezései. 

Számnevek. 

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és 

minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, 

rövidítések, igék és igeragozás, képzők. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

327.3.2. Kommunikáció  
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A kommunikáció fogalma, elemei. 

Dinamikai törvényszerűségek. 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. 

Az őszinte kommunikáció feltételei. 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége. 

A közvetlen emberi kommunikáció formái. 

Nyelvi szocializációs szintek. 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. 

A verbális és nonverbális közlés viszonya. 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs 

lehetőségei.  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai. 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel. 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel. 

Kommunikáció a hozzátartozókkal. 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között. 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben. 

 

327.3.3. Speciális kommunikáció  

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 

 

327.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

327.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11221-16 azonosító számú 

Alapápolás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11221-16 azonosító számú Alapápolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Á
p

o
lá

st
an

-

g
o

n
d
o

zá
st

an
 

FELADATOK  
Közreműködik az egészség megőrzésében és helyreállításában x 

Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és gyermek szükségleteinek 

biztosításában 
x 

Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokban, élethelyzetekben x 

Gondozási feladatokat lát el a fejlődési életszakaszoknak és a különböző 

élethelyzeteknek megfelelően 
x 

Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel, átadás és elbocsátás ápolói 

feladataiban 
x 

Ápolási modelleknek megfelelően végzi munkáját x 

Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében, kivitelezésében és 

dokumentálásában 
x 

Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol, rehabilitációs programjaiban részt 

vesz 
x 

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek kielégítésében, a betegbiztonság és a 

betegjogok szem előtt tartásával 
x 

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket dokumentálja Kardinális tüneteket 

észlel, mér, EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az eredményt rögzíti és 

jelenti, sürgős esetben haladéktalanul intézkedik 

x 

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a betegmegfigyelés során észlelt 

tüneteket jelzi és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet együtteseket 

felismer és haladéktalanul intézkedik 

x 

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremt az aszeptikus betegellátás 

figyelembevétele mellett 
x 

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást segítő eszközöket biztonsággal 

alkalmaz,  
x 

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a gyógyászati segédeszközöket, az 

ápolási, kényelmi és antidecubitus eszközöket, kötszereket 
x 

Előkészít különböző vizsgálatokhoz beavatkozásokhoz, kompetenciájának 

megfelelően felkészíti a beteget, illetve segédkezik a beavatkozások 

kivitelezésében 

x 

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket 

szakszerűen használ, kezel, fertőtlenít 
x 

Fizikális lázcsillapítást végez, hideg-meleghatást alkalmaz x 

Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát megállapítja, részt vesz az ellátásában x 

Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt vesz az ellátásában, 

izolálásában 
x 

Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai adottságainak megfelelően ápol x 

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek alapápolási feladatait 

ellátja, halott körüli teendőket ellát 
x 

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai korlátozás kivitelezésében, majd a 

fokozott betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott beteg szükségleteinek 

kielégítésében 

x 

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a gyógyító team tagjaival 

együttműködik 
x 

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva segítő, támogató kapcsolatot 

tart a beteggel, hozzátartozókkal 
x 
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Munkája során figyelembe veszi a betegség személyiségre gyakorolt hatását x 

Betartja a betegbiztonságra vonatkozó szabályokat x 

Munkavégzése során alkalmazza az ápoláslélektan alapelveit és speciális 

vonatkozásait 
x 

Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat x 

SZAKMAI ISMERETEK  
Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana x 

Egészséges ember gondozása x 

Prevenció x 

Egészséges életmód, életvitel x 

Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás x 

Idős ember gondozása x 

Akadályozott emberek gondozása, ápolása x 

Esélyegyenlőség x 

Ápolási elméletek x 

Ápolásetika x 

Ápoláslélektan x 

Team-munka szerepe, jelentősége x 

Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás x 

Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás x 

Megváltozott szükségletek felmérése, kielégítése x 

Ápolási beavatkozások x 

Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és beavatkozásoknál x 

Betegmegfigyelés és riasztás x 

Kardinális tünetek mérése, észlelése, regisztrálása x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és nosocomialis surveillance x 

Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok kezelése x 

Betegbiztonság x 

Egészségügyi dokumentáció vezetése és adatvédelem x 

Ápolási dokumentáció vezetése x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x 

Alapápolási és gondozási tevékenységek ellátása x 

Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú vizsgálatok, beavatkozások 

végrehajtása 
x 

Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás eszközeinek adekvát és biztonságos 

alkalmazása 
x 

Eszközök előkészítése, tisztán tartása x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Elhivatottság, elkötelezettség x 

Felelősségtudat x 

Türelmesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Kapcsolatteremtő készség x 

Közérthetőség x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
Helyzetfelismerés x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 
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328. Á

polástan-gondozástan tantárgy 180 óra/180 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

328.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

328.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, A pszichológia alapjai, A pedagógia alapjai, Orvosi latin 

nyelv 

 

328.3. Témakörök 

328.3.1. Egészséges ember gondozása  

Az ember és környezete 

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény 

Az egészség fogalma 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői 

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői 

A gondozás és nevelés egysége 

Családtervezés 

Terhesség, a terhes nő életmódja 

Terhesgondozás 

A szülés és a gyermekágy 

Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége 

Az anyatejes táplálás fontossága 

Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok  

A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok 

Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és  

fejlődésére. 

Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló tünet 

együttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések. 

Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz. 

Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend 

kialakítása 

Az iskolaérettség 

A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok 

A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások 

Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás 

A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.  

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, 

veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, 

nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka). 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében. 

Veszélyeztető tényezők. 
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328.3.2. Csecsemő- és kisgyermekgondozás  

Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban 

A csecsemő tartása, fogása, emelése 

Testtömeg, testhossz és testarányok mérése 

A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok 

Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez  

Pelenkaváltás módjai  

Táplálási módok és eszközök 

A szobatisztaság kialakításának segítése 

A mozgás- és játékfejlődés biztosítása 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

328.3.3. Akadályozott ember gondozása  

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, 

a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő 

gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, 

antidiszkrimináció a gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása. 

 

328.3.4. Ápolástudomány  

Az ápolás története.  

A betegápolás fejlődése Magyarországon. 

A szükségletek hierarchiája.  

Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

A fejlődésen alapuló modell. 

A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 
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A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi 

higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

Ápolási dokumentáció vezetése.  

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi 

eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

328.3.5. Ápoláslélektan  

A betegség hatása a személyiségre. 

A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, 

beavatkozásokkal kapcsolatban. 

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással kapcsolatban, 

a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek esetén, valamint a 

haldoklás folyamatában. 

 

328.3.6. Ápolási beavatkozások  

Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi 

intézményekben. 

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 

A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  

Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű 

használata, fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  
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A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a 

fizikai korlátozás alatt. 

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  

Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  

A halott körüli teendők.  

A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

328.3.7. Betegmegfigyelés  

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg alvásának megfigyelése.  

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 

Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

328.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Egyéb témakörök: tanterem. 

 

328.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11222-16 azonosító számú 

Klinikumi ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11222-16 azonosító számú Klinikumi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     
Felismeri az emberi test élettani működésétől és az 

ettől eltérő állapotokat, folyamatokat 
x  x  

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus állapotokat, 

haladéktalanul intézkedik és részt vesz az életveszély 

elhárításában 

x  x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz az 

elsődleges ellátásban  
x  x x 

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a 

gyógyszer szervezetbe történő juttatásában  
  x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi technikákat    x x 

Betegágy melletti vércukor meghatározást végez   x x 

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget, 

gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez, vizsgálati 

anyagot vesz gyűjtött vizeletből  

  x x 

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr, 

fülváladékból, sebváladékból, székletből, 

hányadékból és egyéb testváladékokból, azokat 

megfelelően kezeli és gondoskodik a vizsgálatra 

történő eljuttatásukról 

  x x 

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, segédkezik a 

betegnek a vizsgálat előtt és után  
  x x 

Betegmegfigyelést végez x  x x 

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció alapján 

közreműködik a gyógyszerelésben, ic, sc, im 

injekciót ad 

  x x 

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik infúziós 

terápia kivitelezésében, megfigyeli a beteget az 

infúziós terápia alatt és után 

  x x 

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres 

formáit  
x  x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, x  x x 

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás módszereket  x  x x 

Részt vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben 
x   x 

Közreműködik a belgyógyászati betegek ellátásában 

és ápolásában 
 x x x 

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai betegek 

ellátásában és ápolásában  
 x x x 

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában és 

ápolásában 
 x x x 

SZAKMAI ISMERETEK     
Anatómia-élettan x    

Általános kórtan x    

Mikrobiológia-járványtan x    

Elsősegélynyújtás, első ellátás x    
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Gyógyszertan   x x 

Gyógyszerelés   x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások   x x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök előkészítése, 

használata, fertőtlenítése 
  x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások előtt, alatt, után 
  x x 

Általános orvostan és belgyógyászat  x  x 

Általános sebészet és traumatológia  x  x 

Gyermekgyógyászat  x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
A beteg előkészítése, a diagnosztikus és terápiás 

beavatkozásokhoz  
  x x 

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 

  x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati anyagokkal 

kapcsolatos teendők ellátása 
  x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az 

elsődleges ellátás során 
x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Precizitás    x 

Felelősségtudat x   x 

Türelmesség    x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Kapcsolatteremtő készség x   x 

Határozottság x   x 

Segítőkészség x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Helyzetfelismerés x   x 

Következtetési képesség x   x 

A környezet tisztántartása    x 

 

329. K

linikumi alapozó ismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

329.1. A tantárgy tanításának célja 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása. 

 

329.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Népegészségügy 

Környezetegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin nyelv 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 
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Diagnosztikai alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Csecsemő- és gyermekosztályos gyakorlat 

 

329.3. Témakörök 

329.3.1. Anatómia-élettan alapjai, a mozgásrendszer  

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 

Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

 

329.3.2. A keringés és a légzés anatómiája és élettana  

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya 

 

329.3.3. Emésztés – kiválasztás - szaporodás szervrendszere  

A témakör részletes kifejtése Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 

Anyagcsere, energiaforgalom  

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek. 

 

329.3.4. Az idegrendszer, endokrin rendszer  érzésszervek anatómiája, élettana  

Idegrendszer felosztása. 

Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 



 

2932 

 

 

329.3.5. Elsősegélynyújtás-első ellátás  

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 

A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés 

Riasztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légutak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

Légúti idegentest eltávolítása 

Eszköz nélküli légútbiztosítás 

Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA) 

B: a légzés megítélése. 

Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

A sokk jeleinek felismerése. 

D: az eszmélet, és tudat megítélése 

Görcsroham felismerése ellátása 

Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Lehűlés elleni védelem 

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és 

kezelése 

Az állapotváltozás nyomon követése 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása. 

Sebellátás (fedőkötések). 

Vérzések ellátása  

Amputátum kezelés 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 

Tömeges balesetek, katasztrófák. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED) 

Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR) 

 

329.3.6. Mikrobiológia, járványtan, általános kórtan  

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 

Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, 

ízeltlábúak). 
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Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén 

mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, 

ellenálló képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység 

 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 

Betegség, kóros állapot meghatározása. 

A betegségek kóroktana (etiológia). 

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek 

 

329.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem.  Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben, 

csoportbontásban kell oktatni. Az anatómia élettan alapjai, a mozgásrendszer; A keringés 

és a légzés anatómiája és élettana; Emésztés-, kiválasztás-, szaporodás szervrendszere; Az 

idegrendszer, endokrin rendszer érzékszervek anatómiája, élettana témaköröket 

csoportbontásban javasolt oktatni. 

 

329.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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330. K

linikumi szakismertek tantárgy 116 óra/126 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

330.1. A tantárgy tanításának célja 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

330.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Egészségügyi ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezetegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin nyelv 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő- és kisgyermekgondozás 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia, járványtan, általános kórtan 

Diagnosztikai alapismeretek 

Terápiás alapismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Csecsemő- és gyermekosztályos gyakorlat 

 

330.3. Témakörök 

330.3.1. Kardiológia és pulmonológia alapjai  

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

 

Kardiológia. 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardinális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

 

Pulmonológia. 

Légző rendszer kórfolyamatai. 

 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 
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Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 

 

330.3.2. Gasztroenterológia és nefrológia alapjai  

Gasztroenterológia 

Emésztőrendszer kórfolyamatai  

Emésztőcsatorna betegségei. 

Emésztőmirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

 

Nefrológia 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

 

330.3.3. Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai   

Hematológia és immunológia 

Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása  

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

 

Endokrinológia 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

 

Reumatológia 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

 

330.3.4. Neurológia és pszichiátria alapjai  

Neurológia 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

Az idegrendszer kórfolyamatai 

 

Pszichiátria 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 

 

330.3.5. Sebészet és traumatológia alapjai  

Aszepszis/Antiszepszis.  

Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 

Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 
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Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 

A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség 

 

330.3.6. Gyermekgyógyászat alapjai  

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 

Újszülöttkori anoxia. 

Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 
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Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorban 

 

330.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

330.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

331. D

iagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

331.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

331.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

A pszichológia alapjai 

A pedagógia alapjai 

Egészségügyi ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezetegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin nyelv 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő- és kisgyermekgondozás 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 
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Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

      Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia- járványtan, általános kórtan 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Csecsemő- és gyermekosztályos gyakorlat 

 

331.3. Témakörök 

331.3.1. Diagnosztikai alapismeretek  

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis  

Objektív tünet, szubjektív panasz  

Tünet, tünet együttes 

Diagnózis  

Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek 

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  

Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok 

 

331.3.2. Labordiagnosztikai alapismeretek  

Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 

A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 
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A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, 

jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

 

331.3.3. Képalkotó diagnosztika alapjai  

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai 

vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és 

megfigyelési specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri 

endoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és 

dokumentációs feladatok. 

 

331.3.4. Terápiás alapismeretek  

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  

Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 

A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-

kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, 

hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, 

alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 
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Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

331.3.5. Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés  

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szemcseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Injekciós terápia. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 

Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, 

intraosseális kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás 

intravascularis kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló 

készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 
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A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

331.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem 

 

331.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

332. K

linikumi gyakorlatok tantárgy 178 óra/198 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

332.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

332.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 

A pszichológia alapjai 

A pedagógia alapjai 

Egészségügyi ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin nyelv 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő- és kisgyermekgondozás 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Anatómia-élettan 
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Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia- járványtan, általános kórtan 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás alapismeretek 

 

332.3. Témakörök 

332.3.1. Belgyógyászati gyakorlat  

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése. 

 

332.3.2. Sebészet és traumatológi gyakorlat  

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 
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Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

Traumatológia 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

332.3.3. Csecsemő- és gyermekosztályos gyakorlat  

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  
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Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

332.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 

Csecsemő és gyermekosztály. 

 

332.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11635-16 azonosító számú 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11635-16 azonosító számú Egészségügyi asszisztensi feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Részt vesz a járóbetegek szakellátásában x x 

Biztosítja a szakrendelés, ellátás megkezdéséhez szükséges 

eszközöket, anyagokat, gondoskodik a rendelő, a 

betegváró, a kezelő tisztaságáról, a megfelelő higiénés 

feltételekről 

 x 

Beteget fogad, irányít, ismeri és alkalmazza a 

betegosztályozás szabályait 
x x 

Sürgősségi eseteket felismer, orvost hív, szükség esetén 

elsősegélyt nyújt 
 x 

Tájékoztatja a beteget a vizsgálat menetéről  x 

Közreműködik a különböző szakrendelőkben folyó 

beavatkozásoknál, segédkezik a vizsgálatok kivitelezése 

során 

 x 

Beteget beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz pozícionál  x 

Testváladékokat felfog, mintavételt végez  x 

A laboratóriumi mintavételi- és tárolási szabályokat ismeri 

és alkalmazza 
x x 

Közreműködik a szakrendelői diagnosztikai vizsgálatok 

elvégzésében, a vizsgálati anyagokat a diagnosztikai helyre 

juttatja 

 x 

Megfigyeli és észleli a beteget, felismeri a hirtelen 

állapotrosszabbodás tüneteit 
 x 

Vitális paramétereket megfigyel, mér, dokumentálja az 

észlelteket 
 x 

Diagnosztikus teszteket használ, értelmez  x 

Segédkezik a sebellátás során, kötést cserél  x 

Felismeri a bántalmazás jegyeit x x 

Tájékoztatást ad a prevenciós és rehabilitációs 

lehetőségekről, gyógyászati segédeszközök használatát 

ismeri 

 x 

Betegedukációt végez x x 

Esélyegyenlőséget biztosít, segíti az akadályozott 

személyeket az egészségügyi ellátásuk során 
x  

Közreműködik a statisztikai adatszolgáltatásban x x 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztrációt 

vezet, valamint a külföldi és egészségbiztosítással nem 

rendelkező betegek dokumentálását végzi 

x x 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszereket 

alkalmaz, elektronikus adatbázisokat kezel 
x x 

Vezeti a betegforgalommal kapcsolatos adminisztrációt, 

dokumentációt 
 x 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz x x 

Betegszállítást, mentőhívást intéz, karhatalmi segítséget 

igénylő esetekben rendőri segítséget kér 
 x 

SZAKMAI ISMERETEK   
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Egészségügyi törvény és az egészségügyi ellátásra 

vonatkozó hatályos jogszabályok, finanszírozás 
x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és nosocomialis 

surveillance 
 x 

Belgyógyászat  x 

Sebészet, traumatológia, ortopédia  x 

Pszichiátria  x 

Nőgyógyászat  x 

Betegfelvétel, betegirányítás  x 

Betegmegfigyelés, betegbiztonság  x 

Asszisztálás és segédkezés vizsgálatoknál  x 

Szakrendelői dokumentáció vezetése és adatvédelmi 

szabályok 
 x 

Egyszerhasználatos anyagok, eszközök kezelésére 

vonatkozó szabályok 
 x 

Fertőtlenítés, sterilitási szabályok  x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások  x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök előkészítése, 

használata, fertőtlenítése 
 x 

Kisklinikumok, bőrgyógyászat, szemészet, gégészet, 

neurológia, urológia, reumatológia 
 x 

Megváltozott szükségletek felmérése, kielégítése  x 

Rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök  x 

Betegbiztonság és munkabiztonság  x 

Háziorvosi szolgálat  x 

Fizikoterápia  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Informatikai eszközök használata x x 

Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség x x 

Betegelőkészítés vizsgálatokhoz  x 

Betegmegfigyelés vizsgálatok alatt és után  x 

Betegbiztonság megteremtése  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Felelősségtudat  x 

Önállóság  x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Empatikus készség  x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Ismeret helyén való alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés  x 

Gyakorlatias feladatértékelés  x 
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333. E

gészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 193 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

333.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való 

felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

333.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

333.3. Témakörök 

333.3.1. Asszisztensi feladatok diagnosztikai eljárásoknál  

Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai 

Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen 

Kardiológiai vizsgáló módszerek 

Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei 

Reumatológiai vizsgáló módszerek 

Sérülések, bántalmazások jelei 

Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai 

Csípőficam szűrés 

Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges) 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Szülészeti vizsgálatok 

A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Légzésfunkciós vizsgálat 

Testváladékok vételének szabályai, protokollok 

Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének, 

tárolásának szabályai 

Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás 

A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg 

segítése vizsgálat előtt, alatt és után;  

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

Betegbiztonság 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz 

Higiéné és nosocomialis surveillancea járóbeteg ellátásban 

 

333.3.2. Asszisztensi feladatok a bőrgyógyászat és szemészet területén  

A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek) 

Mikroorganizmusok okozta betegségek  

Allergiás megbetegedések  

Genetikai eredetű megbetegedések  
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Parazitás fertőzések, betegségek  

Daganatos elváltozások 

Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség  

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek 

Bőrbetegek vizsgálata 

 

A szem leggyakoribb betegségei 

Szemészeti vizsgáló módszerek 

Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során 

 

333.3.3. Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen  

A fül betegségei 

Az orr és melléküregeinek betegségei 

A gége betegségei 

Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek  

A hallás vizsgálatának módszerei 

Idegen test eltávolítás 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen 

Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása során 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt 

és után; a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása 

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

333.3.4. Asszisztensi feladatok urológiai területen  

Urológiai vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; 

Közreműködés, asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

333.3.5. Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen  

Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,) 

Vérzési rendellenességek 

Menopausa 

Nőgyógyászati vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 
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szabályai 

Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt 

és után 

Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során 

 

333.3.6. Asszisztensi feladatok neurológiai és pszichiátriai területen  

Neurológia kórfolyamatra utaló tünetek, panaszok 

Neurológia vizsgáló módszerek 

Pszichiátriai vizsgáló módszerek 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Beteg pozicionálás neurológiai vizsgálatokhoz 

Közreműködés, asszisztálás neurológiai vizsgálatok/beavatkozások során 

 

333.3.7. Dokumentáció vezetése a járóbeteg ellátásban  

A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció 

A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai 

Betegelőjegyzés  

Betegirányítás, betegosztályozás szabályai 

Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai 

Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések 

Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai 

Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése 

Betegmegfigyelés dokumentálás 

Táppénzjelentés, nyilvántartás 

Táppénzes napló vezetése 

Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása 

Járóbeteg adatok elemzése 

Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl. gyermekortopédiai, 

onkológiai stb.) jelentések elkészítése 

Betegforgalmi adatok 

BNO, FNO rendszere 

Statisztikai adatok nyilvántartása 

Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása 

Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek 

A dokumentáció archiválása 

Betegátadás dokumentálása 

Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen, stb.) 

Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem 

rendelkező betegdokumentáció) 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz 

Betegszállítás, mentőhívás  

Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége 

 

333.3.8. Prevenció  

Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése 

Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése 
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Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése 

Kampányok  

Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók 

A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása 

Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban 

Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál 

 

333.3.9. Rehabilitáció  

A rehabilitáció és formái 

A rehabilitáció területei 

Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein 

Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv 

Rehabilitációs team működése 

Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés 

egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,  

Betegedukáció 

Rehabilitációs intézetek 

Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban 

Lakóközösségi rehabilitáció 

 

333.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Demonstrációs terem 

 

333.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

334. E

gészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy 129 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

334.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A tantárgy 

tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel megszerezhető 

kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 

 

334.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

334.3. Témakörök 

334.3.1. Betegirányítás  
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Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító 

A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival 

Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó 

jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése 

Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel 

kapcsolatos adminisztráció 

Betegelőjegyzés, regisztráció végzése 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése 

Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása 

Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről 

Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása 

Akadályozott személyeket segít 

Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus 

adatbázis kezelése 

Adatrögzítés, tárolás, archiválás 

Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás 

 

334.3.2. Szakrendelések  

Belgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása, 

EKG, kardiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,  

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a 

társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás 

végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja 

Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés 

szabályoknak megfelelően 

Beteg felkészítése a vizsgálatokra 

Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál 

Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása 

A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás beavatkozások 

kivitelezésében 

Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után 

Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok 

felfogása;  
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Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás) 

Előkészítés injekciózáshoz, sc.,  im. injekció beadása, dokumentálása 

EKG készítés, dokumentálás 

Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler, 

endoscopos beavatkozások) 

Vércukormérés, dokumentálás 

Betegeducatio insulin beadására, vércukormérésre 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Részvétel diétás tanácsadáson 

Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről 

Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről 

Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a 

számítógépes rendszerben 

Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése 

 

Sebészet profilú szakrendelés 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése 

Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata 

Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba juttatása 

protokoll szerint 

Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 

Segédkezés sebellátásnál 

Segédkezés különböző kötözéseknél 

Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása 

Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések 

Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál 

Varrat- és kapocsszedés megfigyelése 

Asszisztálás sztoma ellátásnál 

Sebváladékok megfigyelése 

Segédkezés sebváladék vételénél 
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Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés 

Csonttörések ellátásában való segédkezés 

Aszeptikus környezet megteremtése  

Vértelen repozícióban közreműködés 

Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés 

Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás  

Közreműködés gipsz felhelyezésében 

Fájdalomcsillapításban való közreműködés 

Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata 

Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél 

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése 

 

Pszichiátria 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz 

Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra 

Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése 

Anamnézis felvételében való közreműködés 

Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése 

Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése  

A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása  

Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében 

Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben 

Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Betegszállítás megrendelése 
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Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Nőgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése 

Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása 

Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál 

Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint 

Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése, 

betegkövetés, kiértesítés kontroll vizsgálatra 

Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa, 

inkontinencia, HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése 

Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll 

szerint 

Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése 

Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja 

Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

 

334.3.3. Diagnosztikai gyakorlatok  

Laboratórium 

A laboratórium munkájának, működésének megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 
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Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta 

levétele 

Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása 

Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele 

Vizsgálati minták kezelésének szabályai 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti 

előkészítése 

Labor minták elszállításának megszervezése 

Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése 

Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel 

Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Képalkotó diagnosztika 

A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása, 

megismerése (RTG, UH) 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Betegek és dolgozók sugárvédelme 

Doziméter használata 

Digitális RTG készítésének megfigyelése,  

Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése 

Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése 

Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és 

helyzetváltoztatásának segítése 

Beteg előkészítése UH, Doppler vizsgálatokhoz 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél 

Eszközök használat utáni fertőtlenítése 

Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás, számítógépes 

célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Képarchiválási módszerek megfigyelése 

 

334.3.4. Gondozás  
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Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a 

rehabilitációs osztályon/szakrendelésen 

Gondozás folyamata 

Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról, 

kihordási idejéről 

Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek 

használata, karbantartása vonatkozásában 

Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Betegforgalom szervezése 

A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások formáiról, 

az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról 

Gondozásra behívás, gondozásba vétel 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának 

megfigyelése 

 

334.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó 

Szakrendelések:  

                     Belgyógyászat 

                     Sebészet profil 

                     Pszichiátria 

                     Nőgyógyászat 

Diagnosztika gyakorlat: 

                    Laboratórium 

                    Képalkotó osztályok 

Gondozás: 

                    Gondozó és rehabilitációs szakrendelések 

 

334.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11153-16 azonosító számú 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11153-16 azonosító számú Diagnosztikus és terápiás beavatkozások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     
Laboratóriumi diagnosztika céljából váladékot - 

vérmintát, testváladékot - vesz, a mintákat 

szállításra előkészíti 

  x  

Előkészíti/felkészíti a beteget képalkotó 

vizsgálatokhoz (UH, CT, MR, PET, szcintigráfia, 

MCU) 

  x  

Előkészít diagnosztikus és terápiás vizsgálatokhoz, 

has-, mellkas-, lumbál-, csontvelő punkcióhoz 
x  x  

Előkészít gyógyszereléshez, orvosi utasításra 

enterálisan gyógyszerel, segédkezik a gyógyszer 

szervezetbe történő juttatásában 

   x 

Injekciózáshoz előkészít, injekciót felszív, orvosi 

indikáció alapján közreműködik a 

gyógyszerelésben, i.c., s.c., im. Injekciót ad 

   x 

Légúti váladékot eltávolít    x 

Előkészít oxigénterápiához    x 

Inhalációs kezelésnél közreműködik, kezelést végez    x 

Légzőtorna kivitelezésében közreműködik    x 

Légzésfunkciós vizsgálatnál segédkezik    x 

H2 teszt kivitelezésében segédkezik    x 

Előkészít infúziós és transzfúziós terápiához és 

vércsoport meghatározáshoz 
   x 

Előkészít részleges vagy teljes vércseréhez    x 

Előkészít köldökkanüláláshoz    x 

Előkészít irrigáláshoz, irrigálást alkalmaz    x 

Előkészít Port-a-cath tű beszúrásához    x 

Kékfénykezelést alkalmaz    x 

Diétás terápia megvalósításában közreműködik    x 

A betegellátás folyamatát - törvényi előírásoknak 

megfelelően - dokumentálja 
x x x x 

Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat, 

szabályokat betart 
x X x x 

SZAKMAI ISMERETEK     
Ápolástan x x x x 

Ápoláslélektan x x x x 

Etika, szakmai etika x x x x 

Anatómia,- élettan,- kórélettan x x x x 

Mikrobiológia, járványtan x x x x 

Gyógyszertan, gyógyszerelés x x x x 

Gyermekgyógyászat x x x x 

Gyermeksebészet x x x x 

Klinikai laboratóriumi alapok x  x x 

Dietetika x    
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Fertőző betegségek x  x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások x  x  

Diagnosztikus és terápiás eszközök előkészítése, 

használata, fertőtlenítése 
  x x 

Segédkezés diagnosztikus és terápiás beavatkozások 

előtt, alatt, után 
x x x x 

Betegmegfigyelés x x x x 

Dokumentáció x x x x 

Munka és tűzvédelem, figyelemmel a 

tevékenységhez tartozó speciális személyi, tárgyi és 

szervezési munkavédelmi feltételek ismeretére 

x x x x 

Környezetvédelem x x x x 

Kórházhigiéne x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Beteg előkészítése diagnosztikus és terápiás 

beavatkozásokhoz 
x  x x 

Eszközök előkészítése diagnosztikus és terápiás 

beavatkozásokhoz 
x x x x 

Biztonságos környezet biztosítása a diagnosztikus 

és terápiás beavatkozások, tevékenységek során 
x x x x 

Betegmegfigyeléssel kapcsolatos teendők x x x x 

Ápolási eszközök, műszerek és fertőtlenítés 

eszközeinek használata 
x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önbizalom x x x x 

Precizítás x x x x 

Felelősségtudat x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Interperszonális rugalmasság x x x x 

Határozottság x x x x 

Segítőkészség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Áttekintő képesség x x x x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x 

Problémaelemzés, - feltárás, problémamegoldás x x x x 
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335. D

iagnosztikus ismeretek csecsemő és gyermekkorban tantárgy 76 óra/76 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

335.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló tanulót megismertetni a diagnosztikus beavatkozások 

elméletével, eszközeivel, a mintavétel alapjaival, formáival, a kapcsolódó ápolói feladatokkal. 

Ismerje a beteg csecsemők, gyermekek ellátása során alkalmazható lélektani, pedagógiai, etikai 

szempontokat. 

. 

 

335.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan, Ápoláslélektan, Etika, szakmai etika, Anatómia –élettan– kórélettan, 

Mikrobiológia- járványtan, Belgyógyászat, Gyógyszertan, Gyógyszerelés, 

Gyermekgyógyászat, Gyermeksebészet, Klinikai laboratóriumi ismeretek, Dietetika, Fertőző 

betegségek, Diagnosztikus beavatkozások, Diagnosztikus eszközök előkészítése, használata, 

fertőtlenítése, Segédkezés diagnosztikus beavatkozások előtt, alatt, után. 

 

 

335.3. Témakörök 

335.3.1. Diagnosztikai  ismeretek   

Biofizika tartalma, módszerei és alapfogalmai. 

Az anyag szerkezete és tulajdonságai. 

Az életfolyamatok biofizikai alapjelenségei: ingerület, szenzoros működések, 

izomműködés, keringés, légzés. 

A folyadékok áramlása. 

Radioaktivitás fizikai tulajdonságai, orvosi felhasználása. 

Röntgensugárzás alkalmazásának módjai, hatása. 

Ultrahang fizikai tulajdonságai, orvosi alkalmazása. 

Lézer fizikai tulajdonságai, orvosi alkalmazása. 

A fizioterápia hatása, módszerei, eszközei. 

A környezet fizikai tényezőinek élettani, terápiás és kóros hatása az élő szervezetre. 

Az élő szervezeteket felépítő anyagok: víz, biogén elemek, fehérjék, szénhidrátok, zsírok. 

Az életfolyamatok biokémiai alapjelenségei: anyagcsere, izomműködés, hormonok, vér, 

emésztés. 

 

335.3.2. Mintavétel laboratóriumi és egyéb vizsgálatokhoz  

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás. 

Vizeletvizsgálat gyorsteszttel. 

Vizsgálati anyag vétele középsugaras vizeletvizsgálathoz. 

Vizsgálati anyag vétele gyűjtött vizeletből. 

Köpet vétele laboratóriumi vizsgálathoz. 

Torok-, szem-, orr-, fülváladék vétele. 

Sebváladék vétele. 

Székletminta vétele. 

Székletminta vétele Wéber-vizsgálathoz. 

Hányadék minta vétele. 
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Hüvelyváladék vétele. 

Mikrobiológiai leoltások vérből, vizeletből, székletből, sebváladékból, testváladékból. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése. 

Ápolói tevékenység a mintavétel elvégzésekor. 

Dokumentáció vezetése. 

Mintavétel utáni ápolói feladatok. 

Mintavételhez kapcsolódó ápolásetikai normák. 

A vizsgálathoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák ismerete. 

Laboratóriumi minták előkészítése szállításra. 

Higiénés szabályok a mintavétel során. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

 

335.3.3. Mindennapos beavatkozások.  

Mellkas punkció. 

Has punkció. 

Lumbál punkció. 

Sternum punkció. 

Katéterezés. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése. 

Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor. 

A vizsgálat utáni ápolási feladatok. 

A vizsgálathoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák ismerete. 

Dokumentálás. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

 

335.3.4. Eszközös/műszeres vizsgálatok és beavatkozások  

A szervrendszerek natív és kontrasztanyagos röntgen vizsgálatai. 

Computertomográfia (CT). 

Mágneses magrezonancia vizsgálat (MR). 

Pozitron Emissziós Tomográfia (PET). 

Szcintigráfia. 

Mictios cystourethrograhia (MCU). 

Ultrahangvizsgálat. 

Bronchoscopia. 

Laryngoscopia. 

Oesophagoscopia, gastroscopia, duodenoscopia. 

Colonoscopia . 

Laparoscopia. 

Elektrokardiográfia (EKG). 

Elektroenkefalográfia (EEG). 

Elektromyográfia (EMG). 

Légzésfunkciós vizsgálat. 

H2 vizsgálat. 

Érzékszervi vizsgálatok formái, jellemzői, diagnosztikai értéke: látás, hallás, ízlelés, 

szaglás,tapintás. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése. 

Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor. 

A vizsgálat utáni ápolási feladatok. 
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A vizsgálathoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák ismerete. 

Dokumentálás. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

 

335.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

335.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

336. T

erápiás ismeretek csecsemő és gyermekkorban tantárgy 76 óra/76 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

336.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló tanulót megismertetni kompetenciáján belül a 

terápiás beavatkozások, alapfogalmaival, a gyógyszertani alapfogalmakkal, a 

testhőmérséklet változásaival, élettani kapcsolatával, a láz formáival, a homeostasis és a 

folyadékháztartás kapcsolatával. A tanuló kompetenciáján belül a kapcsolódó ápolói 

feladatokkal, a beteg csecsemők, gyermekek ellátása során alkalmazható lélektani, 

pedagógiai, etikai szempontok alkalmazásával. 

 

 

336.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan, ápoláslélektan, etika, ápolásetika, immunitástan, járványtan, mikrobiológia, 

biokémia, biofizika, belgyógyászat, sebészet, urológia, szemészet, fül-orr-gégészet, 

bőrgyógyászat, gyógyszertan, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, 

gyermeksebészet, klinikai laboratóriumi ismeretek, etika, fertőző betegségek, radiológiai 

alapok, diagnosztikai alapok, terápiás alapok, az ápolás elmélete és gyakorlata, 

dokumentáció, munka és tűzvédelem, környezetvédelem, kórházhigiéné. 

 

336.3. Témakörök 

336.3.1. Gyógyszereléssel kapcsolatos feladatok.  

Gyógyszerelés. 

Gyógyszerformák és alkalmazási módok. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Gyógyszerek kezelése, tárolása. 

Gyógyszerhatások, mellékhatások. 

A gyógyszerek sorsa a szervezetben. 

Gyógyszerrendelés. 

Vényismeret. 

Előkészítés gyógyszereléshez. 

A gyógyszerelés szabályai. 

A készítmények szervezetbe juttatása. 

Teendők gyógyszercsere esetén. 

Injekciózás. 
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Injekciózás formái. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

Az injekció beadása (intracutan, subcutan, intramuscularis). 

Az injekciózás szövődményei, megelőzésük. 

Ápolói teendők szövődmény kialakulása esetén. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

 

336.3.2. Ápolási feladatok terápiás beavatkozásoknál   

Légúti váladék eltávolítása. 

Oxigénterápia. 

Inhalációs kezelés. 

Légzőtorna végeztetése. 

Köldökkanülálás. 

Részleges és teljes vércsere. 

Kékfénykezelés alkalmazása. 

Normál testhőmérséklet. 

Láz fogalma. 

Láz formái és jellemzői. 

A láz megszűnésének formái. 

A láz hatása a szervezetre. 

A lázcsillapítás módszerei. 

Fizikális lázcsillapítás 

Infúziós terápia.  

Infúzió fajtái. 

Előkészítés infúziós terápiához. 

Infúziós terápia kivitelezése. 

Infúziós terápia szövődményei, tünetei. 

Ápolói teendők szövődmény esetén. 

Transzfúziós terápia. 

Vércsoport szerológia. 

Vércsoport – antigén és antitestek. 

Antigén-antitest reakció in vitro. 

Vércsoport rendszerek. 

Vércsoport meghatározás feltételei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

Vércsoport meghatározás kivitelezése. 

Transzfúzió fogalma, indikációi. 

Vérkészítmények fajtái. 

Vérkészítmények tárolása, ellenőrzése. 

Vérkészítmények igénylése, szállítása, vérellátó szolgálat. 

Ápolói feladatok transzfúziós terápia előtt, alatt, után. 

Egyéni alkalmassági formák. 

A transzfúzió szövődményei, jellemző tünetek. 

Ápolói teendők transzfúziós szövődmény esetén. 

Port-a-cath tű beszúrása. 

Irrigálás. 

Terápiás meleg és hideg alkalmazása. 

Fénykezelések. 

Sugárterápia.  
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A beteg pszichés és szomatikus előkészítése. 

Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor. 

A vizsgálat dokumentálása. 

A vizsgálat utáni ápolási feladatok. 

A vizsgálathoz kapcsolódó ápolásetikai normák. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

 

336.3.3. Dietetika   

      Táplálkozás-élettani alapismeretek. 

Táplálékpiramis. 

Egészséges táplálkozás. 

Táplálkozási szokások. 

A gyermek táplálkozási szükségletei. 

Diéták fajtái elkészítési mód és tápanyagtartalom szerint. 

Speciális diéták. 

Élelmezéstani alapfogalmak. 

Tápanyagok élettani szerepe. 

Emésztés és felszívódás. 

Természetes-és mesterséges táplálás alapjai. 

Élelmi anyagok. 

Kisdedek táplálása. 

Csecsemő otthoni és bölcsődei táplálás. 

Óvodás- és iskoláskorú gyermekek táplálása. 

Étlapkészítés és az élelmezés ellenőrzése. 

Konyhatechnikai eljárások. 

A szervrendszerek betegségeiben alkalmazott diéták jellemzői. 

Minőségbiztosítás a gyermekélelmezésben (HCCP). 

Az ápoló feladatai a diétás kezelésben. 

A terápiához kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák ismerete. 

Dokumentálás. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

 

336.3.4. Homeosztázis  

      A szervezet folyadékterei. 

Folyadék-elektrolit háztartás egyensúlyának zavarai. 

Folyadék-elektrolit háztartás egyensúly zavarainak tünetei. 

Parenterális folyadékpótlás. 

Ápolói feladatok. 

A terápiához kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák ismerete. 

Dokumentálás. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok ismerete. 

Betegbiztonsági előírások ismerete. 

Etikai, lélektani feladatok a terápiás beavatkozásokkal kapcsolatban. 

 

336.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

336.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

337. D

iagnosztikus beavatkozások gyakorlata tantárgy 216 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

337.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulót a diagnosztikus beavatkozások elméletével, gyakorlatával, a szakmai 

készségek kialakítása. Feladatok gyakoroltatásával képessé tenni a csecsemő- és kisgyermek 

ellátása során alkalmazott diagnosztikai feladatok előkészítésére, a váladékok levételére, a 

beteg csecsemők, gyermekek ellátása során alkalmazható lélektani, pedagógiai, etikai 

szempontok alkalmazására környezetvédelmi szempontok, higiénés szabályok, betegbiztonsági 

szabályok betartására. 

 

337.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan, ápoláslélektan, etika, szakmai etika, immunitástan, járványtan, mikrobiológia, 

biokémia, biofizika, belgyógyászat, sebészet, urológia, szemészet, fül-orr-gégészet, 

bőrgyógyászat, gyógyszertan, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, 

gyermeksebészet, klinikai laboratóriumi ismeretek,  fertőző betegségek, radiológiai alapok, 

diagnosztikai alapok, terápiás alapok, az ápolás elmélete és gyakorlata, dokumentáció, 

munka és tűzvédelem, környezetvédelem, kórházhigiéné. 

 

337.3. Témakörök 

337.3.1. Eszközös/műszeres beavatkozások előkészítése   

A szervrendszerek natív és kontrasztanyagos röntgen vizsgálatai. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Computertomográfia (CT) vizsgálathoz. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Mágneses magrezonancia vizsgálat (MR). 

Előkészíti, felkészíti a beteget Pozitron Emissziós Tomográfia (PET). 

Előkészíti, felkészíti a beteget Szcintigráfia. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Mictios cystourethrograhia (MCU). 

Előkészíti, felkészíti a beteget Ultrahangvizsgálat. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Bronchoscopia. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Laryngoscopia. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Oesophagoscopia, gastroscopia, duodenoscopia. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Colonoscopia. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Laparoscopia. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Elektrokardiográfia (EKG) vizsgálathoz. 

Előkészíti, felkészíti a beteget Elektroenkefalográfia (EEG). 

Előkészíti, felkészíti a beteget Elektromyográfia (EMG). 

A vizsgálathoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák alkalmazása. 

Higiénés szabályok alkalmazása. 

Dokumentáció vezetése. 

Környezetvédelmi, munkavédelmi előírások, szabályok betartása. 

Betegbiztonsági előírások alkalmazása. 

 

337.3.2. Mintavétel a gyakorlatban  

     Vérvétel. 
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Vércukor meghatározás. 

Vizeletvizsgálat gyorsteszttel. 

Vizsgálati anyag vétele középsugaras vizeletvizsgálathoz. 

Vizsgálati anyag vétele gyűjtött vizeletből. 

Köpet vétele laboratóriumi vizsgálathoz. 

Torok-, szem-, orr-, fülváladék vétele. 

Sebváladék vétele. 

Székletminta vétele. 

Székletminta vétele Wéber-vizsgálathoz. 

Hányadék minta vétele. 

Hüvelyváladék vétele. 

Mikrobiológiai leoltások vérből, vizeletből, székletből, sebváladékból, testváladékból. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése. 

Ápolói tevékenység a mintavétel elvégzésekor. 

Dokumentáció vezetése. 

Mintavétel utáni ápolói feladatok. 

Mintavételhez kapcsolódó ápolásetikai normák. 

Laboratóriumi munkák előkészítése szállításra. 

Higiénés szabályok alkalmazása mintavétel során. 

A vizsgálathoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák alkalmazása. 

Betegbiztonsági előírások alkalmazása mintavétel során. 

Környezetvédelmi előírások, szabályok betartása. 

Munkavédelmi előírások, szabályok betartása. 

 

337.3.3. Diagnosztikus vizsgálatokkal összefüggő feladatok   

Légzésfunkciós vizsgálat. 

H2 vizsgálat. 

A vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentációs feladatok elvégzése. 

Tűz- és munkavédelmi előírások, szabályok betartása. 

EKG vizsgálat. 

Dokumentáció vezetése. 

A vizsgálathoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák alkalmazása. 

Higiénés szabályok alkalmazása.  

Környezetvédelem, munkavédelmi előírások, szabályok betartása. 

Betegbiztonsági előírások alkalmazása. 

 

337.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

      Demonstrációs terem. 

Tankórterem. 

Csecsemő- és gyermekosztály. 

 

337.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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338. T

erápiás beavatkozások gyakorlata tantárgy 216 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

338.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulót a terápiás beavatkozások elméletével, gyakorlatával.  Feladatok 

gyakoroltatásával képessé tenni a csecsemő- és kisgyermek ellátása során alkalmazott terápiás 

feladatok előkészítésére, a beteg csecsemők, gyermekek ellátása során alkalmazható lélektani, 

pedagógiai, etikai szempontok alkalmazására. Munkája során betartsa a  környezetvédelmi, 

higiénés, betegbiztonsági szabályokat. 

 

338.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ápolástan, ápoláslélektan, etika, szakmai etika, immunitástan, járványtan, mikrobiológia, 

biokémia, biofizika, belgyógyászat, sebészet, urológia, szemészet, fül-orr-gégészet, 

bőrgyógyászat, gyógyszertan, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, gyermeksebészet, 

klinikai laboratóriumi ismeretek, dietetika, fertőző betegségek, radiológiai alapok, 

diagnosztikai alapok, terápiás alapok, az ápolás elmélete és gyakorlata, dokumentáció, munka 

és tűzvédelem, környezetvédelem, kórházhigiéné. 

 

338.3. Témakörök 

338.3.1. Mindennapos beavatkozások gyakorlata  

      Mellkas punkció előkészítése. 

Has punkció előkészítése. 

Lumbál punkció előkészítése. 

Sternum punkció előkészítése. 

Katéterezés  előkészítése. 

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése. 

Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor. 

A vizsgálat dokumentálása. 

A vizsgálat utáni ápolási feladatok. 

A beavatkozáshoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák betartása. 

Diétás terápia megvalósításában közreműködik. 

Higiénés szabályok alkalmazása.  

Betegbiztonsági előírások alkalmazása.  

Környezetvédelmi, és munkavédelmi előírások betartása, alkalmazása. 

 

338.3.2. Gyógyszerelés a gyakorlatban  

Előkészítés gyógyszereléshez. 

Orvos utasítása szerinti enterális gyógyszerelés. 

Injekciózás formái. 

Előkészítés injekciózáshoz (subcutan, intracutan, intramuscularis, intravénás). 

Injekció beadása. 

Az injekciózás szövődményei, megelőzésük. 

Ápolói teendők szövődmény kialakulása esetén. 

A beavatkozáshoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák betartása. 

Dokumentálás. 

Higiénés szabályok alkalmazása.  

Betegbiztonsági előírások alkalmazása.  
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Környezetvédelmi, és munkavédelmi előírások betartása, alkalmazása. 

 

338.3.3. Speciális feladatok  

Légúti váladék eltávolítása. 

Oxigénterápia  előkészítése. 

Inhalációs kezelés  előkészítése, elvégzése. 

Légzőtorna végeztetése. 

Köldökkanülálás  előkészítése. 

Részleges és teljes vércsere  előkészítése. 

Kékfénykezelés alkalmazása. 

Előkészítés infúziós terápiához. 

Előkészítés transzfúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

Előkészítés Port-a-cath tű beszúrásához. 

Irrigálás  előkészítése, alkalmazása. 

Csecsemő, kisgyermek fogása tartása. 

Fizikális lázcsillapítás a gyakorlatban. 

Terápiás meleg és hideg alkalmazása. 

A beavatkozáshoz kapcsolódó ápolás-lélektani, ápolásetikai normák betartása. 

Terápiás feladatok dokumentálása.  

Higiénés szabályok alkalmazása.  

Betegbiztonsági előírások alkalmazása.  

Környezetvédelmi,  és munkavédelmi előírások betartása, alkalmazása. 

 

338.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

      Demonstrációs terem. 

Tankórterem. 

Csecsemő- és gyermekosztály. 

 

338.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11154-16 azonosító számú 

Egészségfejlesztés, egészségnevelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11154-16 azonosító számú Egészségfejlesztés, egészségnevelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     
Közösségi egészségfejlesztési, egészségnevelési 

programokról tájékoztatást ad 
 x   

Prevenciós tevékenységet végez x x   

Egészségi állapot felmérésében részt vesz x x   

Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat x x   

Egészségfejlesztő és egészségnevelő foglalkozások 

szervezésében közreműködik 
x x   

Tájékoztatást ad az egészséges életmódról és segíti 

a pácienst, annak családját és közösséget annak 

elérésében 

x x   

Felvilágosító tevékenységet folytat az 

egészségkárosító tényezőkről 
x x   

Felvilágosít a védőoltásokról x x   

Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével 

kapcsolatban 
x x   

Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás 

fontosságáról, helyes technikájáról 
x x   

Felvilágosítja az anyákat a csecsemők mesterséges 

táplálásáról 
x x   

Tájékoztatást ad a gyermekek testi, lelki 

fejlődésének menetéről 
x x   

Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő 

betegségek megelőzéséről 
x x   

Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról, 

szűrővizsgálatok szervezésében közreműködik, 

koordinálja 

x x   

Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a 

rehabilitációs lehetőségekről 
x x  x 

Megtanítja a beteget a gyógyászeti segédeszközök 

alkalmazására, hozzátartozóját a segítségnyújtásra 
  x x 

Megtanítja a beteget és hozzátartozóját a protézisek 

karbantartására és alkalmazására 
  x x 

Felvilágosít a pozitív és negatív családtervezésről   x  

Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról x x x  

SZAKMAI ISMERETEK     
Az egészség fenntartása, a betegség kialakulásának 

összetevői, rizikótényezők, a család szerepe az 

egészséges életvitel kialakításában 

x    

Egészséges életmód meghatározó tényezői, 

egészségtudatos magatartás 
x x  x 

Egészségkárosító tényezők megismertetése, 

megelőzés lehetőségei 
x   x 

Várandós nő életmódja, tehesgondozás, a várandós 

nőket megillető kedvezmények, juttatások 
x    

Az anyatejes táplálás és mesterséges táplálás x x   
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Az egészséges csecsemő fejlődése x x  x 

A védőoltások szerepe, az oltási rend, a 

védőoltás/ok visszautasításának jogi vonatkozásai 
x x  x 

Szűrővizsgálatok csecsemő- és gyermekkorban, 

fontosságuk, rendjük 
x x x x 

Nemi betegségek, megelőzési lehetőségek x   x 

Az egyesületek szerepe az egészséges élet 

kialakításában, megőrzésében 
x   x 

Otthonápolási szolgálat működése x    

Gyógyászati segédeszközök, az otthonápolás 

eszközeinek használata, karbantartása 
  x x 

A rehabilitáció, annak formái, színterei   x  

A társadalmi gondoskodás formái x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szakmai nyelvezetű beszéd- és íráskészség x x x  

Gyógyászati segédeszközök használata   x x 

Beavatkozások eszközeinek használata  x  x 

Oktatástechnikai eszközök használata x x  x 

Szemléltető eszközök használata x x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Felelősségtudat x x x x 

Elhívatottság, elkötelezettség x x x x 

Megbízhatóság x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Kapcsolatteremtő készség x x x x 

Empatikus készség x x x x 

Közérthetőség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Gyakorlatias feladatelemzés x x x x 

Helyzetfelismerés x x x x 

Problémaelemzés, -feltárás, problémamegoldás x x x x 

 

339. E

gészséggondozás, egészségfejlesztés tantárgy 46 óra/46 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

339.1. A tantárgy tanításának célja 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek, hogy egészségneveléssel önállóan és hatékonyan segítsék a 

gyermek, a család és a környezete egészségét. Ismerjék fel, milyen összefüggés van az egyén 

és a társadalom, az életmód és az egészségi állapot között. 

 

339.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

      Egészségnevelés. 

Pedagógiai, oktatási módszertan. 

Szociálpolitika, családvédelem. 

Pszichológia. 

Egészségtan, népegészségtan. 

Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés. 
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Hospice ismeretek. 

Körzeti közösségi ápolás. 

Jog. 

Gondozás. 

      Szociális gondoskodás. 

Táplálkozás egészségtan. 

Gyógyászati segédeszközök. 

 

339.3. Témakörök 

339.3.1. Egészségmegőrzés, egészségnevelés  

Az egészségnevelés alapfogalmai a pedagógiai és egészségnevelés helye és szerepe az 

egészségügyi ellátó rendszerben. 

Az egészségmegőrzés fogalma hazai és nemzetközi programjai. 

Az egészségnevelés célja, feladata, az egyén és a társadalom felelőssége az egészséges 

életvitel kialakításában. 

Szűrővizsgálatok. 

Az egészségnevelés módszerei, eszközei. 

Az egészségnevelés színterei, szervezeti formái, az egészségnevelő foglalkozás tervezése. 

Ismeretek átadásának lehetőségei, módszerei. 

A család szerepe az egészséges életvitel kialakításában, a nevelés szerepe az egyén 

szokásainak kialakításában. 

A túlzott tápanyagbevitel és mozgáshiány következményei. 

Az egészség fenntartása, a betegség kialakulásának összetevői, rizikótényezői. 

Egészséges életmód meghatározó tényezői. 

Egészségkárosító tényezők megismertetése. 

Megelőzés lehetőségei. 

Védőoltás. 

Várandós nő életmódja, terhesgondozás. 

Természetes táplálás. 

Mesterséges táplálás. 

Az egészséges csecsemő fejlődésének ismerete. 

Népegészségügyi mutatók. 

Egészségtudatos magatartás. 

Kommunikációs lehetőségek az egészségmegőrzésben. 

A reprodukció egészségtana, veszélyeztető tényezői. 

A pozitív és negatív családtervezés fogalma, jelentősége. 

Fogamzásgátló eljárások. 

Nemi betegségek, megelőzési lehetőségei. 

A szexuális élet zavarai. 

 

339.3.2. Mentálhigiéné  

      Mentálhigiéné fogalma és tárgya, területei. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása. 

Stressztűrő képességünk fokozása, stresszoldó gyakorlatok jelentősége. 

Konfliktushelyzetek oldása, technikái. 

Énvédő technikák. 

Konfliktushelyzetek és kezelése. 

Érzelmi élet egyensúlya. 

Devianciák és megelőzése. 

Burn-out szindróma. 
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339.3.3. Egyén és  társadalom 

Az emberi interakciók pszichológiája, mások észlelése. 

Személyiségelméletek. 

A benyomás kialakítása. 

A családról alkotott vélemények, nézetek. 

A család funkciói, családmodell. 

Népesedés, születésszabályozás, gyermekvállalás. 

A család működését zavaró tényezők. 

Az életszínvonal alakulása. 

Családpolitikai intézkedések. 

A család, mint társadalmi kiscsoport. 

A mai magyar társadalom. 

Egészségszociológia. 

A társadalmi szervezetek szerepe. 

Szociálpolitikai juttatások. 

Az állami gondoskodás formái. 

 

339.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem  

 

339.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

340. E

gészséggondozás, egészségfejlesztés gyakorlat tantárgy 94 óra/94 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

340.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók elemezzék az emberi egészség és a környezet kölcsönhatását, ösztönözze őket a 

környezet megóvására, helyes higiénés magatartásra, egészséges életmódra és a 

környezetszennyezés megakadályozására, valamint hogy az embert környezetével is 

egységes egészként szemléljék. 

A tanulók ismerjék a család szerkezetét, a család életciklusait, a családszerepeket, a család 

ártó-védő hatásait. Legyenek tájékozottak az egészségügyi intézményrendszer céljáról. 

Alakuljon ki a tanulók egészségmegőrző szemlélete. Emellett mutassák be a teljes emberi 

életre, különös tekintettel a csecsemő és kisgyermekre vonatkozó gondozási feladatokat, 

tevékenységeket. Ismerjék meg és alkalmazzák a csecsemő és kisgyermekgondozás 

korszerű eszközeit. Gyakorolják be a helyes fogásokat, tartásokat, gondozási műveleteket. 

A tananyag oktatásának célja továbbá olyan pozitív attitűdök kialakítása, amelyek segítik 

az életkorokból adódó, elsősorban egészségügyi gondozási helyzetek megoldását, 

integráltan a szociális és mentális gondozással. 

 

340.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

      Egészségnevelés. 

Pedagógiai, oktatási módszertan. 
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Szociálpolitika, családvédelem. 

Pszichológia. 

Egészségtan, népegészségtan. 

Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés. 

Körzeti közösségi ápolás. 

Jog. 

Gondozás. 

Szociális gondoskodás. 

Táplálkozás egészségtan. 

Gyógyászati segédeszközök. 

 

340.3. Témakörök 

340.3.1. Gondozástan   

A szükségletnek megfelelő öltöztetés, vetkőztetés. 

Higiénés szükségletek kielégítése, biztosítása. 

Szem, orr, száj, fül-, haj-, köröm- és a bőr ápolása. 

A csecsemő táplálása, folyadékszükségletének biztosítása, kielégítése. 

Ürítési szükséglet kielégítése. 

Biztonságos környezet megteremtése. 

Napoztatás, levegőztetés. 

 

340.3.2. Fejlődés elősegítése   

A gyermek pszichoszomatikus fejlődésének megfigyelése, elősegítése különböző 

életkorokban. 

Mozgásfejlődéshez szükséges eszközök biztosítása. 

A csecsemővel, kisgyermekkel életkorának, állapotának megfelelő foglalkozás. 

Mobilizálás. 

Mese, zene szerepe a gyermek életében 

 

340.3.3. Egészségfejlesztés  

Kommunikációs lehetőségek az egészségmegőrzésben. 

Ismeretek átadásának lehetőségei, módszerei. 

Felvilágosító tevékenység. 

Tájékoztatás módjai. 

Kommunikáció formái. 

Közösségi egészségfejlesztési programok 

 

340.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Demonstrációs terem. 

Tankórterem. 

Bölcsőde 

 

340.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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341. H

abilitáció, rehabilitáció tantárgy 30 óra/30 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

341.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék és alkalmazzák a habilitáció, rehabilitáció lehetőségeit, eszközeit. Ismerjék 

az otthonápolás szervezetét, működését. A speciális nevelési igényű gyermekkel kapcsolatos 

feladatokat, fejlesztési lehetőséget, szociális juttatásokat. 

 

341.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

      Egészségnevelés. 

Pedagógiai, oktatási módszertan. 

Szociálpolitika, családvédelem. 

Pszichológia. 

Egészségtan, népegészségtan. 

Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés. 

Körzeti közösségi ápolás. 

Jog. 

Gondozás. 

Szociális gondoskodás. 

Táplálkozás egészségtan. 

      Gyógyászati segédeszközök 

 

341.3. Témakörök 

341.3.1. Harmadlagos megelőzés  

Habilitáció, rehabilitáció fogalma. 

Rehabilitáció formái, színterei  

Habilitáció, rehabilitáció szerepe a csecsemő és a gyermekellátásban. 

Rehabilitációs lehetőségek. 

 

341.3.2. Otthonápolás  

Otthonápolási szolgálat felépítése, működése 

Habilitáció – rehabilitáció. 

Hospice ellátás, tanatológiai alapfogalmak. 

Palliatív terápia. 

Ápolás-lélektani szempontok. 

Egészségügyi jog, szociális ellátás, naprakész tájékozódási lehetőségek ismerete. 

Megváltozott egészségi állapotú egyén teljes körű szükségleteinek kielégítése 

 

341.3.3. Speciális nevelési igényű gyermek  

A mozgásában-, látásában-, hallásában korlátozott gyermek. 

A többszörösen sérült gyermek fejlődésének jellemzői, a korai fejlesztés jelentősége. 

A fogyatékkal élő gyermek hatása a családra. 

A társadalmi előítéletek, az ellátást nehezítő társadalmi problémák. 

A gyermeket és a szülőket segítő társadalmi lehetőségek. 

A megváltozott egészségi állapottal élők szükségleteinek, speciális kommunikációs 

igényeinek kielégítése. 
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341.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

341.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

342. H

abilitáció, rehabilitáció a gyakorlatban tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

342.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék és alkalmazzák a habilitáció, rehabilitáció lehetőségeit, eszközeit. Ismerjék 

az otthonápolás szervezetét, működését. A speciális nevelési igényű gyermekkel kapcsolatos 

feladatokat, fejlesztési lehetőséget, szociális juttatásokat. 

 

342.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

      Egészségnevelés. 

     Pedagógiai, oktatási módszertan. 

     Szociálpolitika, családvédelem. 

      Pszichológia. 

      Egészségtan, népegészségtan. 

Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés. 

Körzeti közösségi ápolás. 

Jog. 

Gondozás. 

Szociális gondoskodás. 

Táplálkozás egészségtan. 

Gyógyászati segédeszközök. 

 

342.3. Témakörök 

342.3.1. Oktatás  

Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök alkalmazására. 

Megtanítja a beteget és a hozzátartozóját a protézisek karbantartására. 

Megtanítja a beteget és a hozzátartozóját a protézisek alkalmazására. 

Megtanítja a hozzátartozót a segítségnyújtásra 

 

342.3.2. Rehabilitáció eszközei  

      Gyógyászati segédeszközök fajtái. 

Mobilizáció. 

 

342.3.3. Az ápoló szerepe a habilitációban, rehabilitációban  

Irodalomkutatás: Hogyan éljünk együtt betegségünkkel. 

Betegtájékoztató füzet összeállítása. 

 

342.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 
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342.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés 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: 
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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 

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi 

feladatok ellátásában 

x 

SZAKMAI ISMERETEK  
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 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 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Információforrások kezelése x 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 
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343. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

343.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, 

a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

343.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy témakörének szakmai tartalma megegyezik 

a főszakképesítésben található 11500-12 modulhoz tartozó Munkahelyi egészség és 

biztonság tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

343.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

343.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11110-16 azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Hivatása gyakorlása során az egészségügyi dolgozóval 

szemben támasztott etikai, jogi követelményeknek 

megfelelő viselkedést, magatartást tanúsít, tiszteletben tartja 

az emberi méltóságot 

x  

Napi feladatait előítélet mentesen, az egyenlő bánásmód 

szabályait betartva látja el 
x  

Szakmai munkája során figyelembe veszi a különböző  

kultúrkörökből érkező betegek ellátásának jellegzetességeit 
x x 

Biztosítja és munkája során érvényesíti a betegjogokat, 

betartja az adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokat 
x x 

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe veszi az 

életkori jellemzőket és ennek megfelelő nevelési-oktatási 

módszereket alkalmaz 

x  

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, toleránsan 

gyakorolja, a  vele kapcsolatba kerülő egészséges vagy 

beteg ember személyiségét tiszteletben tartja 

x x 

Felismeri a betegségből adódó szorongást, elutasító 

viselkedést, önvédelmi reakciókat  
x  

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit, a 

bántalmazott gyermek vagy felnőtt viselkedését 
x  

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási és kiejtési 

szabályait 
 x 

Alkalmazza az orvosi latinban használatos megnevezéseket  x 

Adekvátan, kongruensen és hitelesen kommunikál a 

munkatársakkal, a beteggel és a hozzátartozóval 
 x 

A betegellátás során tudatosan használja a nonverbális 

csatornákat 
 x 

Felismeri a kommunikációs folyamatban bekövetkezett 

zavarokat  
 x 

Megfelelően kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült 

személlyel 
 x 

Alkalmazza a kommunikációfelvétel és -tartás szabályait 

autizmus spektrumzavar esetén 
 x 

Segíti akadályozott személyeket a kommunikációjukban  x 

Támogatja az egészséges életmód kialakítását x  

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben, alkalmazza a  

prevenció - kuráció - rehabilitáció alapelveit 
x  

Részt vesz a betegutak szervezésében x  

Demográfiai és egészségügyi statisztikai adatokat értelmez.  x  

Felismeri a rizikófaktorokat x  

Részt vesz szűrővizsgálatokban x  

Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az egészséget 

veszélyeztető környezeti veszélyforrásokat, kémiai, fizikai 

és biológiai környezeti károsító hatásokat 

x  

Veszélyes hulladékot kezel  x  
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Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési programok 

szervezésében, kivitelezésében 
x  

SZAKMAI ISMERETEK   
Általános etika x  

Egészségügyi etika x  

Ápolásetika x  

Egyenlő bánásmód alapelvei x  

Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika alapjai x  

Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok x  

Egészségügyi törvény és egészségügyre vonatkozó 

jogszabályok 
x  

Általános lélektan x  

Személyiséglélektan x  

Szociálpszichológia x  

Önsegítő csoportok x  

Orvosi latin nyelv x  

Kommunikációs alapismeretek  x 

Általános és infokommunikációs akadálymentesítés  x 

Kommunikációs zavarok felismerése  x 

Népegészségügy x  

Az egészségügyi ellátórendszer x  

Minőségügyi alapismeretek x  

Statisztika és demográfia x  

Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok x  

Prevenció és rehabilitáció x  

Egészségfejlesztés, közösségi egészségfejlesztés x  

Környezetegészségügy x  

Környezettudatos életmód, környezeti veszélyforrások és 

kockázati tényezők 
x  

Munkabiztonsági tényezők x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x x 

Adekvát kommunikáció akadályozott személyekkel  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Türelmesség x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Rendszerekben történő gondolkodás x x 
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344. E

gészségügyi alapismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

344.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához 

 

 

344.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Egészségügyi alapismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11110-16 modulhoz tartozó Egészségügyi 

alapismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával.  

 

344.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

344.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

345. S

zakmai kommunikáció tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

345.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális helyzetekre. 

További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, munkája során tudja 

alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

345.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai kommunikáció tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 

főszakképesítésben található 11110-16 modulhoz tartozó Szakmai kommunikáció tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával.  

 

345.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

345.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11221-16 azonosító számú 

Alapápolás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

2988 

 

A 11221-16 azonosító számú Alapápolás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK  
Közreműködik az egészség megőrzésében és helyreállításában x 
Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és gyermek szükségleteinek 

biztosításában 
x 

Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokban, élethelyzetekben x 
Gondozási feladatokat lát el a fejlődési életszakaszoknak és a különböző 

élethelyzeteknek megfelelően 
x 

Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel, átadás és elbocsátás ápolói 

feladataiban 
x 

Ápolási modelleknek megfelelően végzi munkáját x 
Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében, kivitelezésében és 

dokumentálásában 
x 

Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol, rehabilitációs programjaiban részt 

vesz 
x 

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek kielégítésében, a betegbiztonság és a 

betegjogok szem előtt tartásával 
x 

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket dokumentálja. Kardinális tüneteket 

észlel, mér, EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az eredményt rögzíti és jelenti, 

sürgős esetben haladéktalanul intézkedik 
x 

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a betegmegfigyelés során észlelt 

tüneteket jelzi és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet együtteseket 

felismer és haladéktalanul intézkedik 
x 

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremt az aszeptikus betegellátás 

figyelembevétele mellett 
x 

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást segítő eszközöket biztonsággal 

alkalmaz,  
x 

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a gyógyászati segédeszközöket, az 

ápolási, kényelmi és antidecubitus eszközöket, kötszereket 
x 

Előkészít különböző vizsgálatokhoz beavatkozásokhoz, kompetenciájának 

megfelelően felkészíti a beteget, illetve segédkezik a beavatkozások 

kivitelezésében 
x 

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket 

szakszerűen használ, kezel, fertőtlenít 
x 

Fizikális lázcsillapítást végez, hideg-meleghatást alkalmaz x 
Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát megállapítja, részt vesz az ellátásában x 
Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt vesz az ellátásában, 

izolálásában 
x 

Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai adottságainak megfelelően ápol x 
Terminális állapotban lévő, illetve haldokló betegek alapápolási feladatait 

ellátja, halott körüli teendőket ellát 
x 

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai korlátozás kivitelezésében, majd a 

fokozott betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott beteg szükségleteinek 

kielégítésében 
x 

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a gyógyító team tagjaival 

együttműködik 
x 

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva segítő, támogató kapcsolatot tart 

a beteggel, hozzátartozókkal 
x 
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Munkája során figyelembe veszi a betegség személyiségre gyakorolt hatását x 
Betartja a betegbiztonságra vonatkozó szabályokat x 
Munkavégzése során alkalmazza az ápoláslélektan alapelveit és speciális 

vonatkozásait 
x 

Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat x 

SZAKMAI ISMERETEK  
Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana x 
Egészséges ember gondozása x 
Prevenció x 
Egészséges életmód, életvitel x 
Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás x 
Idős ember gondozása x 
Akadályozott emberek gondozása, ápolása x 
Esélyegyenlőség x 
Ápolási elméletek x 
Ápolásetika x 
Ápoláslélektan x 
Team-munka szerepe, jelentősége x 
Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás x 
Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás x 
Megváltozott szükségletek felmérése, kielégítése x 
Ápolási beavatkozások x 
Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és beavatkozásoknál x 
Betegmegfigyelés és riasztás x 
Kardinális tünetek mérése, észlelése, regisztrálása x 
Aszeptikus betegellátás, higiéné és nosocomialis surveillance x 
Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok kezelése x 
Betegbiztonság x 
Egészségügyi dokumentáció vezetése és adatvédelem x 
Ápolási dokumentáció vezetése x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és írásban x 
Alapápolási és gondozási tevékenységek ellátása x 
Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú vizsgálatok, beavatkozások 

végrehajtása 
x 

Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás eszközeinek adekvát és biztonságos 

alkalmazása 
x 

Eszközök előkészítése, tisztán tartása x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Elhivatottság, elkötelezettség x 
Felelősségtudat x 
Türelmesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Kapcsolatteremtő készség x 
Közérthetőség x 
Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
Helyzetfelismerés x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x 
Körültekintés, elővigyázatosság x 
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346. Á

polástan-gondozástan tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

346.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a tanulók 

ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az egészséges és 

akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

346.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Ápolástan-gondozástan tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11221-16 modulhoz tartozó Ápolástan-

gondozástan tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

346.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

346.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11222-16 azonosító számú 

Klinikumi ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11222-16 azonosító számú Klinikumi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     
Felismeri az emberi test élettani működésétől és az 

ettől eltérő állapotokat, folyamatokat 
x  x  

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus állapotokat, 

haladéktalanul intézkedik és részt vesz az 

életveszély elhárításában 
x  x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz az 

elsődleges ellátásban  
x  x x 

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a 

gyógyszer szervezetbe történő juttatásában    x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi technikákat    x x 

Betegágy melletti vércukor meghatározást végez   x x 
Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget, 

gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez, vizsgálati 

anyagot vesz gyűjtött vizeletből  
  x x 

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr, 

fülváladékból, sebváladékból, székletből, 

hányadékból és egyéb testváladékokból, azokat 

megfelelően kezeli és gondoskodik a vizsgálatra 

történő eljuttatásukról 

  x x 

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, segédkezik a 

betegnek a vizsgálat előtt és után    x x 

Betegmegfigyelést végez x  x x 
Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció alapján 

közreműködik a gyógyszerelésben, ic, sc, im 

injekciót ad 
  x x 

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik infúziós 

terápia kivitelezésében, megfigyeli a beteget az 

infúziós terápia alatt és után 
  x x 

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres 

formáit  
x  x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, x  x x 

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás módszereket  x  x x 
Részt vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben 
x   x 

Közreműködik a belgyógyászati betegek ellátásában 

és ápolásában  x x x 

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai betegek 

ellátásában és ápolásában   x x x 

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában és 

ápolásában  x x x 

SZAKMAI ISMERETEK     

Anatómia-élettan x    

Általános kórtan x    

Mikrobiológia-járványtan x    
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Elsősegélynyújtás, első ellátás x    

Gyógyszertan   x x 

Gyógyszerelés   x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások   x x 
Diagnosztikus és terápiás eszközök előkészítése, 

használata, fertőtlenítése   x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások előtt, alatt, után   x x 

Általános orvostan és belgyógyászat  x  x 

Általános sebészet és traumatológia  x  x 

Gyermekgyógyászat  x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
A beteg előkészítése a diagnosztikus és terápiás 

beavatkozásokhoz    x x 

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 
  x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati anyagokkal 

kapcsolatos teendők ellátása   x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az 

elsődleges ellátás során 
x   x 

      SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Precizitás    x 

Felelősségtudat x   x 

Türelmesség    x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Kapcsolatteremtő készség x   x 

Határozottság x   x 

Segítőkészség x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Helyzetfelismerés x   x 

Következtetési képesség x   x 

A környezet tisztántartása    x 

 

347. K

linikumi alapozó ismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

347.1. A tantárgy tanításának célja 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása. 

 

347.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Klinikumi alapozó ismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Klinikumi alapozó 

ismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
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347.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

347.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

348. K

linikumi szakismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

348.1. A tantárgy tanításának célja 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az egyes 

életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

348.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Klinikumi szakismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 

főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Klinikumi szakismeretek tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

348.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

348.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

349. D

iagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

349.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, rendszerezése, 

asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

349.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Diagnosztikai és 

terápiás alapismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

349.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

349.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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350. K

linikumi gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

350.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. A 

beteg ellátási/ápolási folyamat végig kísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások megfigyelés, 

összefüggések elemzése. 

 

350.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Klinikumi gyakorlat tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 

főszakképesítésben található 11222-16 modulhoz tartozó Klinikumi gyakorlat tantárgy 

témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

350.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

350.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 

  



 

2998 

 

351. Á

gazati szakmai kompetenciák erősítése 131 óra 

 

Az ágazati szakmai kompetenciák erősítése a mellék-szakképesítésre meghatározott 

időkeretben történik. 

 

351.1. Tanításának célja 

E témakörben a szakképesítéshez kapcsolódó – a képző intézmény helyi sajátosságait 

figyelembe vevő – ágazati szakmai kompetenciák erősítését kell tanórai keretben 

végrehajtani. 

 

351.2. Értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés 

testalkat, járás 

érzékszervek működése 

tudatállapot 

fekvés, alvás megfigyelése  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr 

kardinális tünetek megfigyelése  

testváladékok megfigyelése 

fájdalom megfigyelése 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése 

hely- és helyzetváltoztatás segítése 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában  
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ágyazás, ágyneműcsere 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése 

incontinens beteg ápolása 

decubitus megelőzés 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése 

 

 Sebészeti gyakorlat 
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Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

Traumatológiai gyakorlat 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 
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Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

 Gyermekgyógyászati gyakorlat 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel 

 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 
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Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés 

testalkat, járás 

érzékszervek működése 

tudatállapot 

fekvés, alvás megfigyelése  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr 

kardinális tünetek megfigyelése  

testváladékok megfigyelése 

fájdalom megfigyelése 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése 

hely- és helyzetváltoztatás segítése 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában  

ágyazás, ágyneműcsere 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése 

incontinens beteg ápolása 

decubitus megelőzés 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 
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A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése.” 
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2.88. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

III. SZOCIÁLIS 

ágazathoz tartozó 

54 761 02 

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(a 31 761 01GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ, 

52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS 

mellék-szakképesítésekkel) 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 

Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, -nevelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: – 

Szakmai előképzettség: – 

Előírt gyakorlat: – 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 

 

 

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 

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 

pszichológus, szociális munkás, 

szociálpedagógus, okleveles 

gyógypedagógus 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi  

ismeretek 

okleveles szociálpolitikus, jogász, 

okleveles szociális munkás, okleveles 

szociológus, okleveles társadalomismeret 

szakos tanár 

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 

szociálpolitikus, szociális munkás, 

szociológus, szociálpedagógus 

Pedagógiai, pszichológiai  

ismeretek 

pszichológus, pedagógiai előadó, 

pedagógia szakos tanár 

Egészségügyi ismeretek 
orvos, diplomás ápoló, egészségügyi 

szakoktató 

Népegészségügyi ismeretek 
orvos, diplomás ápoló, egészségügyi 

szakoktató 

Elsősegélynyújtási feladatok 
orvos, diplomás ápoló, egészségügyi 

szakoktató 

Esetmegbeszélés 

A szociális, illetve a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi ellátás területén legalább 

hároméves gyakorlattal rendelkező, 

felsőfokú végzettségű szociális szakember 

A kisgyermekkori nevelés 

tantárgyai 

Gyermekek napközbeni ellátásban 

gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakember 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 
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óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

5 3 5 7 

140 

4 1 

140 

4,4 0 19,5 11,5 18,4 11 

160 

19,5 11,5 

Összesen 8 12 5 4,4 31 29,4 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10525-12 A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

fő szakképesítés   2   2                   4       

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek  

fő szakképesítés 2   2     0,5     2       6,5         

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
fő szakképesítés   1   3                   4       

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek 
fő szakképesítés 1   1     1     1,4       4,4         

Egészségügyi ismeretek fő szakképesítés 1   2                   3         
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10559-12 

Elsõsegély-nyújtási feladatok 

Elsősegélynyújtási 

feladatok 
fő szakképesítés       2                   2       

Népegészségügyi 

ismeretek 
fő szakképesítés 1                       1         

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
fő szakképesítés           1             1         

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
fő szakképesítés                 1       1         

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
fő szakképesítés           1,5             1,5         

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
fő szakképesítés             1             1       

 12046-16  Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

          1                       

Gyógypedagógiai 

ismeretek 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

          1                       

Gondozási, ápolási 

ismeretek 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

          1,5                       

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

            2                     

10523-16 Gyermekfelügyelői 

feladatok 

Gyermekotthoni feladatok 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

                2                 

Gyermekotthoni 

gyakorlat 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

                  2               

10524-16 Gyermekfelügyeleti 

dokumentációs feladatok 

Gyermekotthoni 

adminisztrációs ismeretek 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

                1                 

Adminisztrációs gyakorlat 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági 

felügyelő 

                  1               
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11676-16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia 

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

                                  

Családi mentálhigiéné 

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

                0,5                 

Fejlődéslélektani alapok  

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

                                  

11677-16 Kapcsolattartás formái 

a családokkal 

A kapcsolattartás elmélete  

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

          0,5                       

Kapcsolattartás 

gyakorlata 

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

                  1               

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

                                  

10529-16 Napközbeni 

gyermekellátás feladatai 

A napközbeni 

kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 

fő szakképesítés                     3,5         3,5   

A kisgyermekkori nevelés fő szakképesítés                     8,5         8,5   

A kisgyermek gondozása fő szakképesítés                     4         4   

A napközbeni 

kisgyermekellátás 

gyakorlata 

fő szakképesítés                       9         9 

10530-16 A napközbeni 

gyermekellátás dokumentációs 

feladatai 

Adminisztráció és 

tájékoztatás   
fő szakképesítés                     1         1   

Dokumentáció gyakorlat   fő szakképesítés                       2,5         2,5 

10528-12 Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti feladatok 

Házi időszakos gyermek-

felügyeleti ismeretek 
fő szakképesítés                                   

Házi időszakos gyermek-

felügyelet gyakorlata  
fő szakképesítés                                   

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra  
Kommunikáció és 

viselkedéskultúra alapjai   

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 
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A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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 f
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v
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: Összesen 

A
 t
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y
 

k
ap
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o

ló
d

ás
a 

180 108 180 252 
140 

144 36 
140 

135 0 

1484 449 1035 

606 355 

1996 

662 396 
160 

606 355 

2019 

Összesen 288 432 180 135 961 1058 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1245 óra (54,7%) 

  

1268 óra (58,2%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 751 óra (45,3%) 751 óra (41,8%) 
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I.
 Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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1
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4
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F
o

g
la

lk
o

zt
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) 
Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 
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Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 72 0 72   0 0   0 0 144 

0 144 

0 0 144 0 144   0 0 144 

Tanulástechnikai 

gyakorlat 
  12                 12     12 0 12   0 0 12 

A kongruens 

kommunikáció 
  15                 15     15 0 15   0 0 15 

Viselkedéskultúra   20                20     20 0 20   0 0 20 

A reális énkép szerepe 

a szociális segítésben 
     72             72     72 0 72   0 0 72 

Kommunikáció, a 

szakmai 

együttműködés 

készségei 

  25                 25     25 0 25   0 0 25 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és 

jogi ismeretek  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

72 0 72 0   18 0   62 0 224 

0 224 

0 0 224 235 0   0 0 235 

Jogi alapismeretek 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Szociológiai és 

szociálpolitikai  

alapismeretek 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Társadalmi struktúra, 

a mai magyar 

társadalom  

18   18               36     36 36 0   0 0 36 
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Szociálpolitikai 

beavatkozást igénylő 

problémák, a 

szociálpolitika 

intézményrendszere 

          18     11   29     29 31 0   0 0 31 

A lokális ellátások                  16   16     16 19 0   0 0 19 

Család- és 

gyermekjogi 

alapismeretek  

    18               18     18 18 0   0 0 18 

Család és életmód     36               36     36 36 0   0 0 36 

Szervezetszociológia                 12   12     12 14 0   0 0 14 

A jóléti  

nagyrendszerek 
                11   11     11 13 0   0 0 13 

Közigazgatási 

ismeretek 
            12   12     12 14 0   0 0 14 

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 36 0 108   0 0   0 0 144 

0 144 

0 0 144 0 144   0 0 144 

Szociológiai 

alapismereti gyakorlat 
  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Szociálpolitikai 

monitorozás, az 

intézmény 

megismerése 

      90             90     90 0 90   0 0 90 

Gyakorlat a család és 

életmód körében 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

Pedagógiai, 

pszichológiai 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 36 0   36 0   42 0 150 

0 150 

0 0 150 157 0   0 0 157 

Pszichológiai 

ismeretek, 

fejlődéslélektan 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A személyiség 

pszichológiája 
18               26   44     44 48 0   0 0 48 

Szociálpszichológiai 

jelenségek és 

folyamatok 

    10     18     16   44     44 47 0   0 0 47 
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Pedagógiai ismeretek     26     18         44     44 44 0   0 0 44 

Egészségügyi 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 72 0   0 0   0 0 108 
0 108 

0 0 108 108 0   0 0 108 

Az emberi test 

felépítése és 

működése 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Kórok és kórokok, a 

betegmegfigyelés 

szempontjai 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

A gondozás és a 

betegellátás laikus 

módszerei 

    36               36     36 36 0   0 0 36 
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 Elsősegélynyújtási 

feladatok 

fő
 s

za
k

k
ép
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ít

és
 

0 0 0 72   0 0   0 0 72 
0 72 

0 0 72 0 72   0 0 72 

Elsősegélynyújtás       36             36     36 0 36   0 0 36 

Elsősegélynújtási 

gyakorlata 
      36             36     36 0 36   0 0 36 

Népegészségügyi 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 0 0   0 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 36 0   0 0 36 

Egészségmegőrzés 18                  18     18 18 0   0 0 18 

Közegészségügyi és 

járványtani ismeretek 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

1
2

0
4

6
-1

6
 G

y
er

m
ek

el
lá

tá
si

 a
la

p
fe

la
d

at
o

k
 é

s 

al
ap

el
v

ek
 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 36 0   0 0 36 

Gyermekvédelem 

története és jogi 

szabályozása 

          8         8     8 8 0   0 0 8 

A gyermekvédelem 

pszichológiai 

vonatkozásai 

          13         13     13 13 0   0 0 13 

A gyermekvédelem 

mai rendszere 
          15         15     15 15 0   0 0 15 

Gyógypedagógiai 

ismeretek 

fő
 

sz
ak

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 

0 31 

0 0 31 36 0   0 0 36 

A gyógypedagógia 

mint tudományág  
                10   10     10 12 0   0 0 12 
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Fejlődési 

rendellenességek, 

fogyatékosságok, 

fejlesztés, 

rehabilitáció 

                21   21     21 24 0   0 0 24 

Gondozási, ápolási 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   54 0   0 0 54 
0 54 

0 0 54 54 0   0 0 54 

Szakmai 

együttműködés  
          6         6     6 6 0   0 0 6 

Ismeretek a 

gondozásról 
          12         12     12 12 0   0 0 12 

Ápolási ismeretek           18         18     18 18 0   0 0 18 

Gyakori 

gyermekbalesetek, 

gyermekbetegségek 

          18         18     18 18 0   0 0 18 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 
0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

Gondozási, ápolási 

feladatok és 

karbantartás 

            36       36     36 0 36   0 0 36 
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Gyermekvédelmi 

ismeretek 

3
1

 7
6
1

 0
1
 

G
y

er
m

ek
 é

s 
if

jú
sá

g
i 

fe
lü

g
y

el
ő

 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Gyermekvédelem 

története és jogi 

szabályozása 

          8         8     8 0 0   0 0 0 

A gyermekvédelem 

pszichológiai 

vonatkozásai 

          12         12     12 0 0   0 0 0 

A gyermekvédelem 

mai rendszere 
          16         16     16 0 0   0 0 0 

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
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 0
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0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Fejlődési 

rendellenességek, 

fogyatékosságok, 

fejlesztés, 

rehabilitáció 

          18         18     18 0 0   0 0 0 
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A gyógypedagógia 

mint tudományág 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Gondozási, ápolási 

ismeretek 

3
1

 7
6
1

 0
1
 

G
y

er
m

ek
 é

s 
if

jú
sá

g
i 

fe
lü

g
y

el
ő

 

0 0 0 0   54 0   0 0 54 
54 0 

0 0 54 0 0   0 0 0 

Szakmai 

együttműködés  
          6         6     6 0 0   0 0 0 

Ismeretek a 

gondozásról 
          12         12     12 0 0   0 0 0 

Ápolási ismeretek           18         18     18 0 0   0 0 0 

Gyakori 

gyermekbalesetek, 

gyermekbetegségek 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 

3
1

 7
6
1

 0
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G
y
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i 
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0 0 0 0   0 72   0 0 72 
72 0 

0 0 72 0 0   0 0 0 

Gondozási, ápolási 

feladatok 
            72       72     72 0 0   0 0 0 
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feladatok 
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0 0 0 0   0 0   62 0 62 
62 0 

0 0 62 0 0   0 0 0 

A gyermekotthon 

működése 
                31   31     31 0 0   0 0 0 

A gyermekcsoport 

működése 
                31   31     31 0 0   0 0 0 

Gyermekotthoni 

gyakorlat 

3
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 0
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0 0 0 0   0 0   0 62 62 
62 0 

0 0 62 0 0   0 0 0 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 
                  62 62     62 0 0   0 0 0 
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Gyermekotthoni 

adminisztrációs 

ismeretek 
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0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

A gyermekotthon 

működésének 

szabályai, szabályzatai 

                8   8     8 0 0   0 0 0 

Gyermek-felügyeleti 

munka dokumentálása 
                8   8     8 0 0   0 0 0 

Élettörténeti munka                 15   15     15 0 0   0 0 0 
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Adminisztrációs 

gyakorlat 

3
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0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

A gyermekfelügyeleti 

dokumentáció 
                  31 31     31 0 0   0 0 0 
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Pedagógiai 

szociológia 
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 0
1
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Családtan 0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Családi 

mentálhigiéné 

5
2

 7
6
1

 0
1
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0 0 0 0   0 0   16 0 16 

16 0 

0 0 16 0 0   0 0 0 

Családi mentálhigiéné                 16   16     16 0 0   0 0 0 

Fejlődéslélektani 

alapok  
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s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Fejlődéslélektani 

alapismeretek 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 
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A kapcsolattartás 

elmélete  

5
2

 7
6
1

 0
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C
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ő
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0 0 0 0   18 0   0 0 18 
18 0 

0 0 18 0 0   0 0 0 

Kapcsolattartás a 

családdal 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Kapcsolattartás 

gyakorlata 

5
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6
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 0
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C
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0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

A családdal történő 

kapcsolattartás 

formáinak 

megfigyelése 

problémahelyzetek 

elemzése 

                  31 31     31 0 0   0 0 0 
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Munkahelyi egészség 

és biztonság 

5
2
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6
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 0
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C
sa
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d
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 a
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sz
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n

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Munkahelyek 

kialakítása 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Munkaeszközök 

biztonsága 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Munkakörnyezeti 

hatások 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 
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A napközbeni 

kisgyermekellátással 

kapcsolatos 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

110 0 110 0 0   110 0 110 

A napközbeni ellátás 

rendszere és formái 
                    0 74   74 0 0   74 0 74 

A család és az 

intézmény kapcsolata 
                    0 36   36 0 0   36 0 36 

A kisgyermekkori 

nevelés 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

264 0 264 0 0   264 0 264 

A kisgyermeknevelő 

mint hivatás 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

A kisgyermek 

személyiségének 

fejlődése 

                    0 23   23 0 0   23 0 23 

A kisgyermekkor 

pedagógiája, az eltérő 

fejlődés 

                    0 63   63 0 0   63 0 63 

A csecsemő és 

kisgyermek 

mozgásfejlődése, 

beszédfejlődése 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 



 

3020 

 

A gyermek 

játéktevékenysége 
                    0 46   46 0 0   46 0 46 

Gyermekirodalom, 

ének-zene, vizuális 

nevelés 

                    0 93   93 0 0   93 0 93 

A kisgyermek 

gondozása 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

A három év alatti 

kisgyermek gondozási 

feladatai, tárgyi 

környezete 

                    0 66   66 0 0   66 0 66 

A kisgyermek 

egészsége 
                    0 28   28 0 0   28 0 28 

A kisgyermek 

táplálása 
                    0 30   30 0 0   30 0 30 

A napközbeni 

kisgyermekellátás 

gyakorlata 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 279 279 0 0   0 279 279 

Az ellátási 

szükségletek 

felmérésének 

gyakorlata 

                    0   30 30 0 0   0 30 30 

A kisgyermek 

megfigyelésének 

gyakorlata 

                    0   38 38 0 0   0 38 38 

Bölcsődei gyakorlat                     0   211 211 0 0   0 211 211 

1
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0
-1

6
 A
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ap

k
ö
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en

i 

g
y

er
m

ek
el

lá
tá

s 
d

o
k

u
m

en
tá

ci
ó

s 

fe
la

d
at

ai
 

Adminisztráció és 

tájékoztatás   

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

31 0 31 0 0   31 0 31 

Kölcsönös 

tájékozódás a 

gyermekről és az 

intézményről 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Az intézmény 

működésével 

kapcsolatos 

dokumentumok 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 
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Az egészségvédelem 

dokumentációja 
                    0 5   5 0 0   5 0 5 

Az intézmény 

ellenőrzésével 

kapcsolatos 

dokumentumok 

                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Dokumentáció 

gyakorlat   

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 76 76 0 0   0 76 76 

Bölcsődei 

dokumentáció 

vezetésének 

gyakorlata 

                    0   76 76 0 0   0 76 76 

1
0

5
2

8
-1

2
 H

áz
i 

id
ő

sz
ak

o
s 

g
y

er
m

ek
-

fe
lü

g
y

el
et

i 
fe

la
d

at
o

k
 

Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti 

ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti 

ismeretek 

0   0     0     0   0     0 0 0   0 0 0 

Házi időszakos 

gyermek-felügyelet 

gyakorlata  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Házi időszakos 

gyermek-felügyelet 

gyakorlata 

          0     0   0     0 0 0   0 0 0 

1
1

6
7

8
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K
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 é

s 

v
is

el
k

ed
és

k
u

lt
ú

ra
  

Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 

alapjai   

5
2

 7
6
1

 0
1
 

C
sa

lá
d

se
g

ít
ő

 

as
sz

is
zt

en
s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Kommunikációs 

alapismeretek 
  0   0     0     0 0     0 0 0   0 0 0 
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3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 

 

31 761 01 

Gyermek és ifjúsági felügyelő 
384 óra 

52 761 01 

Családsegítő asszisztens 
65 óra 

 

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. 



 

 

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 



 

 

 

352. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

352.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

352.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

352.3. Témakörök 

352.3.1. Munkajogi alapismeretek 

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, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

352.3.2. Munkaviszony létesítése 

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. 

 

352.3.3. Álláskeresés 

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. 

 

352.3.4. Munkanélküliség 

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 Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal 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. 

 

352.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

352.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 



 

 

 

353. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

353.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

353.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

353.3. Témakörök 

353.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

353.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 



 

 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

353.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

353.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

353.4. 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. 



 

 

 

353.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10525-12 azonosító számú 

A szociális ellátás általános tevékenységei 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10525-12 azonosító számú A szociális ellátás általános tevékenységei megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK      
Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők 

értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket 

szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat 
x x x x x 

Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-

összeférhetetlenségeket 
x x x x   

A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a 

birtokába jutott információkat 
x x   x   

Együttműködik más szakemberekkel, betartja 

szakmai illetékessége határait 
x x   x x 

Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem 

és a szakmai hitelesség megőrzésének technikáit 
x x   x   

A segítséget kérőkkel kapcsolatot épít ki, 

nondirektív, segítő beszélgetést folytat 
x       x 

Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a 

konfliktuskezelés különböző módszereit 
x x x x   

Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit 

a fiziológiai, a társadalmi, pszichológiai és 

szociálpszichológiai folyamatok tükrében 
x x   x x 

Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai 

jelenségeket, alapfogalmakat, alapvető 

összefüggéseket 
x x x     

SZAKMAI ISMERETEK      
Az államigazgatás alapjai, a közigazgatási és 

hatósági eljárás szabályai, az állam és az 

önkormányzatok felépítése, feladatai 
  x       

Jog, család- és gyermeki jogok, adatvédelem, a 

jóléti és társadalombiztosítási ellátások jogi 

keretei 
  x       

A szociális, az egészségügyi, a köznevelési és a 

gyermekvédelmi rendszer önkormányzati és nem 

önkormányzati keretei, formái, 

intézményrendszerük 

  x       

A szociálpolitika alapjai, az érdekek és ideológiák 

összefüggései, a szociálpolitika céljai, értékei és 

dilemmái; a problémának definiált társadalmi 

jelenségek és a megoldásukra hivatott állami 

beavatkozás technikái, eszközei, formái 

  x       

Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a 

szociális szolgáltatások területén, az intézmények 

etikai kódexei, a szociális szakemberek 

kompetencia határai  

x x     x 

Szociológiai alapfogalmak, szociológiai 

adatfelvételi módszerek 
  x       



 

 

A társadalmi struktúrát létrehozó, rejtett és 

láthatóvá tevő viszonyok, a társadalmi integráció, 

dezintegráció, szegregáció fogalma 
  x       

A társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, a 

társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek és 

újratermelődésük okai, deviáns jelenségek a 

társadalomban, a veszélyeztetett csoportok és 

térségek jellemzői 

  x       

A mai magyar társadalom szerkezete, a társadalmi 

mobilitás jellemzői, a problémának definiált 

társadalmi jelenségek 
  x       

A helyi társadalom szerkezete, a helyi erőforrások 

és hiányok  
  x       

Az egyén társadalmi meghatározottsága, a 

társadalom ártó-védő hatásai 
  x x x   

A család és életmód fogalma, a családi életciklus, 

életút szakaszai, a család szocializációs szerepe, 

az átörökítés összefüggései 
  x x x   

Az életútinterjú készítésének fázisai   x x x   
Az emberi test felépítése, szerveződési szintjei, a 

szervrendszerek felépítése, működése és 

működésének szabályozási szintjei 
        x 

Az emberi test felépítése, szerveződési szintjei, a 

szervrendszerek felépítése, működése és 

működésének szabályozási szintjei 
        x 

A gyermek biológiai fejlődését meghatározó 

tényezők, életkori szakaszok és jellemzői, 

rendellenes fejlődésre utaló, a kóros állapotot 

jelző tünetek 

      x x 

Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai 

adatszerzés módszerei 
      x   

Személyiség-pszichológia, fejlődéslélektan és 

szociálpszichológia 
      x   

Vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek 

kialakulásának okai és működésének jellemzői 
x     x   

A csoportok kialakulása, szerkezete és a 

csoportközi viszonyok jellemzői, az 

együttműködés szociálpszichológiai jellemzői 
x     x   

A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés 

módszerei 
x     x   

A segítés pszichológiai összefüggései x     x   
Az önismeret forrásai, az én-védő technikák x     x   
A kommunikáció csatornái, jellemzői, a 

nondirektív és a segítő beszélgetés jellemzői 
x     x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK      
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban 

és szóban való alkalmazása 
x   x x x 

Informatikai eszközök használata     x     
Információforrások kezelése     x     
Diagramm, nomogram olvasása, értelmezése, 

készítése 
    x     

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK      
Elhivatottság, elkötelezettség x x     x 
Döntésképesség     x   x 
Stressztűrő képesség         x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK      
Empátia készség         x 



 

 

Tolerancia x x x x  

Gyógypedagógiai tolerancia         x 
Kapcsolatteremtő készség         x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK      
Információgyűjtés     x   x 
Problémaelemzés és – feltárás   x x   x 
Rendszerben való gondolkodás   x x x x 

 

354. S

zakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

354.1. A tantárgy tanításának célja 

 A tanulók pályaszocializációjának, szakmai identitásának elősegítése. A tantárgy 

tanításának célja, a verbális és nonverbális kommunikációs technikák olyan szintű 

elsajátíttatása, melynek birtokában a tanuló képes lesz gondolatának, véleményének a 

közösségi normák szerinti megfogalmazására, álláspontjának megvédésére, indoklásra és 

érvelésre.  

Támogatni az egyéni tanulási stratégiák kialakítását, a szociális képzés eredményes 

elvégzését; a segítő kapcsolat létesítéséhez és működtetéséhez szükséges készségek és a 

személyiség fejlesztése. A reális énkép kialakítása, a viselkedés kontrollálása. A szakmai 

önismeret fejlesztése és annak tudatosítása, hogy a szociális szakember számára a 

személyiség munkaeszköz.  

A segítő kapcsolat tudatos működtetésének megalapozása. A segítő kapcsolat létesítéséhez 

és működtetéséhez szükséges készségek és a személyiség fejlesztése. 

 

354.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem információkra, hanem a tanulók családban, a gyermekellátó és oktatási 

intézményekben, a kortárscsoportokban, szűkebb és tágabb társadalmi közegekben szerzett 

eddigi élettapasztalataira, önismeretére és személyiségének jellemzőire alapozva folynak a 

tréningszerű foglalkozások, ahol a kölcsönös interakciók során felmérhetik saját és mások 

hatását a társas helyzetekben, társas kapcsolatokban. 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom, történelem, a társadalmi és 

állampolgári ismeretek, etika műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

354.3. Témakörök 

354.3.1. Tanulástechnikai gyakorlat 

A tanulást befolyásoló külső, belső és lelki (képességek, készségek, motiváció, 

érdeklődés, elvárások) tényezők  

A tanulási módszerek, eszközök szerepe a hatékony tanulásban 

Írás, olvasás, szövegértés, elemzés, visszaadás problémái; az egyes készségek 

fejlesztése 

A modern technikai eszközök használatának előnyei 

A saját élményű tanulás  

A szakmai tanulás a terepen 

A vizsgadrukk és kezelése 

 

354.3.2. A kongruens kommunikáció 



 

 

A kommunikáció fogalma, jelentősége  

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

Az adekvát kommunikáció 

A sajátos kommunikációs jelzések értelmezése, tolerálása 

A saját kommunikáció kontrollásása és hatótényezőinek felismerése 

A nyílt és kongruens kommunikáció gyakorlása 

A metakommunikációs jelek értelmezése 

A kommunikációs zavarok és a kommunikációt zavaró körülmények felismerése 

 

354.3.3. Viselkedéskultúra 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

A meggyőző kommunikáció 

Bizalmi légkör kialakítása 

Az eredményes közlés folyamata, feltételei 

4É a kommunikációban (érthető, értelmes, érdekes, értékes) 

Kapcsolatteremtés szabályai 

Kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák 

Megszólítás 

Távolsági zónák, térközök 

Telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné 

 

354.3.4. A reális énkép szerepe a szociális segítésben 

A másik ismerete 

Önismeret, önismeret-fejlesztés 

A segítő szakmák hatása a személyiségre 

Önvédelmi technikák  

Rekreációs lehetőségek 

A kiégés jelei 

A kiégés elleni védekezés 

 

354.3.5. Kommunikáció, a szakmai együttműködés készségei 

A szakmai együttműködés összefüggései, etikai szabályai és dilemmái 

A kompetenciahatárok és a titoktartási kötelezettség helyes értelmezése 

Attitűd, előítélet, szociális érzékenység, a segítő szakember beállítódása, emberképe 

és világnézetének hatása a klienssel való kapcsolatra  

A segítő kapcsolat eszközei  

A megismerést befolyásoló tényezők: vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek 

kialakulásának okai és működésének jellemzői 

A szakmai kommunikáció, a kulturált vitakészség és a konfliktuskezelés fejlesztése  

A meggyőzés kommunikációs eszközeinek alkalmazása 

A segítő beszélgetés 

 

354.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

 

8-15 fős csoportokban szervezett csoportmunka, ennyi főre kialakított csoportszobában, 

ahol lehetőség van a körbeülésre 

 

354.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

355. T

ársadalomismereti, szociálpolitikai és jogi ismeretek tantárgy 224 óra/235 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

355.1. A tantárgy tanításának célja 

A társadalomban és a szűkebb környezetben érvényesülő társadalmi szabályok 

felismerésének segítése, a társadalmi folyamatok értelmezése, az előítéletek 

keletkezésének okaival való szembenézés, a társadalom struktúrájának, működésének 

megismerése, az egyenlőtlenségek, a szegénység kialakulásának területi és társadalmi okai, 

jellemzői és csökkentésük eszközeinek értelmezése. 

Közvetíteni azokat a fogalmakat, összefüggéseket, amelyek a szociálpolitikát, mint önálló 

diszciplínát és a társadalmi integráció megteremtésére és megőrzésére törekvő szakmai 

gyakorlatot meghatározzák; bemutatni azokat az ideológiákat, érdekeket, értékeket, 

amelyek befolyásolják a mindenkori gyakorlatot, az alkalmazott technikákat és eszközöket. 

Alapismereteket nyújtani az állam-, és jogtudomány témaköréből, alkalmazható 

tájékozottságot nyújtani a szociális szolgáltatások, a gyermekjólét és gyermekvédelem 

területén érvényesülő jogszabályokról, a közigazgatási eljárás szabályaival felvértezni a 

majdani szociális szakembereket, hogy a gyermekek, családok, csoportok, közösségek és 

a különböző szociális problémákkal küzdő kliensek érdekérvényesítését támogathassák. 

 

355.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A középiskolai társadalomismeret, a történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, 

társadalom-földrajzi információk, valamint a demográfiai és gazdasági adatok ábrázolási 

technikái. 

 

355.3. Témakörök 

355.3.1. Jogi alapismeretek 

Átfogó ismeretek nyújtása az állam- és a jogtudomány fogalomrendszeréről, az 

államszervezet felépítéséről, alkotmányos alapjairól 

Az állam fogalma és funkciói, az állam történeti változásai 

A hatalmi ágak megoszlása 

A jogszabályok hierarchiája 

Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség- és adatvédelem szabályai 

Az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa  

Jog- és adatvédelem, a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok 

nyilvánosságának egymáshoz való viszonya 

Az adatvédelem jogi garanciái 

 

355.3.2. Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek 

A társadalom fogalma, működése 



 

 

A szociológia alapfogalmai és alapvető összefüggései, a társadalom megismerésének 

sajátosságai 

A helyi társadalom szerkezete és jellemzői 

A társadalompolitika, szociálpolitika, jóléti politika, szegénypolitika fogalma 

A szociálpolitika, mint önálló diszciplína, és mint a társadalmi integritás 

megőrzésének eszköze, alapvető összefüggései, feladata, intézményrendszere 

A szociálpolitika céljai, az értékek szerepe a szociálpolitikában: szabadság, 

egyenlőség, szolidaritás, tolerancia, igazságosság; az értékek érvényesítésének 

dilemmái  

Az ideológiák (liberalizmus, konzervativizmus és a szociáldemokratizmus) jóléti 

politikája és az érdekek szerepe a szociálpolitikában; többszektorúság és finanszírozás 

a szociális ellátások területén 

A szükségletek rendszere és a szükségletkielégítés módjai 

A piac szerepe a szükségletek kielégítésében, a piaci működés differenciáló hatása 

következtében jelentkező szociális problémák 

Az állami újraelosztás és az állami beavatkozás eszközei: piacbefolyásoló 

intézkedések, adópolitika, pozitív diszkrimináció, stratégiai szabályozás, stb. 

Alapelvek: biztonságra törekvés, prevenció, finanszírozhatóság, kiszámíthatóság, a 

ráfordítások és biztonság egyensúlya, megfelelő időben, a szükséges ideig, 

szubszidiaritás, a kevésbé választhatóság elve, értékmegőrzés, rászorultság, 

érdemesség elve 

A problémának definiált társadalmi jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések, 

ellátások 

Az ellátás technikái, dilemmái: prevenció-korrekció, integráció-szegregáció, pénzbeli-

természetbeni, normativitás – diszkrecionalitás, univerzalitás-szelektivitás, 

hatékonyság- hatásosság, autonómia-kontroll 

 

355.3.3. Társadalmi struktúra, a mai magyar társadalom 

Alapfogalmak (társadalmi struktúra, rétegződés, státusz, státuszcsoport) 

A struktúrát generáló és manifeszt viszonyok 

Az egyén társadalmi meghatározottsága 

Társadalmi újratermelés, újratermelődés 

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésének, újratermelődésének okai, 

mechanizmusai 

A társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói, ezek feltárásának és ábrázolásának 

technikái 

A társadalom ártó-védő hatása 

Különbözőség, másság 

A deviancia fogalma, elméletei, kialakulásuk okai, társadalmi megítélése és annak 

változása 

A társadalmi integráció, dezintegráció fogalma, folyamata 

Az anómia jelensége, megjelenése a társadalomban 

A mai magyar társadalom szerkezete, térbeli jellemzői, 

Az egyenlőtlenség fogalma, dimenziói a mai magyar társadalomban, 

A szegénység és depriváció értelmezése és jellemzői 

A szegénység szubkultúrája 

A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek: munkanélküliség, hajléktalanság, a 

cigányság hátrányainak halmozódása, kirekesztés, előítéletek 

A deviáns jelenségek a társadalomban, okai, formái, mérete és szociológiai jellemzői 

a mai Magyarországon 



 

 

A veszélyeztetett csoportok és térségek, diszkrimináció 

A társadalom, a család és az iskola szerepe az egyenlőtlenségek, a szegénység 

mérséklésében és újratermelésében 

A társadalmi mobilitás fogalma és jellemző 

 

355.3.4. Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák, a szociálpolitika 

intézményrendszere 

A szegénység, munkanélküliség, a munkaképes korúak inaktivitását csökkentő 

intézkedések, a lakhatási költségek növekedése, a hajléktalanság, elöregedés, 

devianciák, a fogyatékosok hátrányai 

A gyermekek hátrányai, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés, a migráció, a 

menekültek 

A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

munkaügyi intézményrendszer feladatai és működésük 

A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai 

Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének 

lehetőségei és akadályai 

A diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés 

Területi differenciálódás, a térség intézményeinek köre 

A segítő szakmák szerepe az ellátásban 

 

355.3.5. A lokális ellátások 

Önkormányzati szociális, gyermekjóléti alapellátások illetve gyermekvédelmi 

szakellátások: pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások a 

szociális és a gyermekvédelmi törvényben és kapcsolódó jogszabályaikban 

A jogi szabályozás, alapelvei, rendszere és szereplői 

A törvényben szabályozott ellátások és intézmények 

A gyermekek jogairól szóló nemzetközi megállapodások és hazai jogszabályok 

A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége, a gyermek és fiatalkorúak büntetésének 

irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései 

Munkanélküliek és a hajléktalan személyek önkormányzati ellátásai 

 

355.3.6. Család- és gyermekjogi alapismeretek 

Családok jogállásáról szóló törvény 

A gyermekek jogairól szóló nemzetközi megállapodások és hazai jogszabályok 

A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége, a gyermek és fiatalkorúak büntetésének 

irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek 

Családon belüli erőszak  

A szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a gyámság 

Gyermeki jogok, kötelességek 

A szociális jogok és szociális minimumok 

Ellátott-jogi és gyermekjogi képviselő 

 

355.3.7. A család és életmód 

A család fogalma és funkciói és ezek történelmi változása 

A család helye, szerepe, szerkezete, jelentősége, működése és működési zavarai 

Az életmód, életvitel összetevői 

Az életmódkutatás technikái 

Családi és társadalmi szerepek  



 

 

Az emberi szükséglete rendszere 

A család szocializációs szerepe, a családi gazdálkodás 

A családi életciklus, életút 

Az életútinterjú tervezése, szervezése, készítése, feldolgozása és értelmezése 

A kultúra, szubkultúra, hagyományok, életmód, szokások, életvitel fogalma, 

meghatározó tényezői, összetevői 

Értékek, normák, szankciók; normáktól való eltérés 

A család szerkezete és annak ábrázolása 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás 

A család szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésében 

A gyerek, az idős, a beteg és a fogyatékos ember helye a családban, magányosság a 

családon belül 

 

355.3.8. Szervezetszociológia 

A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet 

A szervezetek, mint nyílt rendszerek kialakulását, működését és megváltozását 

befolyásoló tényezők; belső és külső kapcsolatok 

A szervezeti struktúrák: munkamegosztás, hatáskör, koordinációs eszközök, 

konfiguráció, döntési szintek, szabályzatok, célok, küldetés, hatékonyság 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil 

szervezetei, intézményrendszere 

A szociális és gyermek ellátási intézmények, mint szervezetek 

A döntési szintek és szabályok 

A kliens, a gyermek helye az ellátás folyamatában, az ellátó intézményekben 

 

355.3.9. A jóléti nagyrendszerek 

A jóléti védelem keretei, formái 

A társadalombiztosítási rendszer, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások 

A családtámogatások 

A foglalkoztatással összefüggő ellátások 

A munkaerőpiaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások 

A munkanélküliek ellátásai 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései 

A hajléktalan személyek ellátásai 

Munkajogi szabályok (Munkatörvénykönyv): munkaviszony tartama, létesítése, 

megszüntetése, munkaidő, szabadság, bérezés, érdekvédelem, érdekegyeztetés 

Közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítése, tartalma, megszüntetése 

Közalkalmazotti besorolás, előmenetel, továbbképzési rendszer, működési 

nyilvántartás 

Az egyházi, a civil, a nonprofit és a közhasznú szervezetek szerepe, lehetőségei a jóléti 

ellátásban 

 

355.3.10. Közigazgatási ismeretek 

A közigazgatás alapfogalmai 

Az állam és az önkormányzatok felépítése, hatáskörei 

Alapismeretek a jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeiről 

A helyi önkormányzás alapelvei, az önkormányzati rendszer általános sajátosságai 

Az önkormányzati feladatok és hatáskörök rendszere 

A települési önkormányzat szervei 

Lokális hatalmi szervek és szervezetek (kormányhivatalok, járási hivatalok) feladatai 



 

 

A közigazgatási eljárás jogi szabályai, alapfogalmai, alapeljárás, jogorvoslat, 

végrehajtás 

Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás 

A közigazgatási eljárás adminisztrációja 

 

355.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az iskolai feldolgozásokhoz átlagos tanterem, vagy könyvtár 

Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított a szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, köznevelési, szociális igazgatási rendszerben; az adott település ellátási 

rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a 

gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében 

 

355.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

356. T

ársadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

356.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan módszerek, technikák, praktikus információszerzési lehetőségek nyújtása, 

alkalmazásuk gyakorlása, amelyek segítségével a tanulók képesek lesznek feltárni, 

megérteni az őket körülvevő társadalom elemi jellemzőit, összefüggéseit, a szociálpolitika 

és a szociálpolitikai intézmények működését. 

 

356.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A középiskolai társadalomismeret, a történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, 

társadalom-földrajzi információk, valamint a demográfiai és gazdasági adatok ábrázolási 

technikái. 

 

356.3. Témakörök 

356.3.1. Szociológiai alapismereti gyakorlat 

A tapasztalatok értelmezése a szociológia alapfogalmainak és alapvető 

összefüggéseinek rendszerében  

A szociológiai adatfelvétel módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, kísérlet és 

a kérdezéses technikák  

A módszerek alkalmazása 

A társadalom összetételét mutató adatok – életkor, egyéb demográfiai megoszlás, 

nemzetiségi, etnikai összetétel, foglalkozási, iskolázottsági szerkezet – értelmezése és 

ábrázolása 

Adatgyűjtés és értelmezés a helyi társadalom szerkezetének és jellemzőinek 

tárgykörében 

A helyi társadalom szerkezete, erőforrások és hiányok felmérési módszerei, 

technikáinak gyakorlása 

 

356.3.2. Szociálpolitikai monitorozás, az intézmény megismerése 



 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil 

szervezetei, intézményrendszerük 

A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető szociális, 

foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

munkaügyi intézmények monitorozásszintű megtekintése, feladatainak és 

működésüknek áttekintő megismerése 

A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások 

megszerzésének feltételeinek és szabályainak áttekintése 

Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget 

kapjanak a specializáció, az elsajátítani kívánt konkrét szakképesítés kiválasztásához. 

A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a 

tapasztalatokról 

A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek 

megfelelően választanak, hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék: 

- Az intézmény helye a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, 

közigazgatási rendszerben; az adott település ellátási rendszerében 

- Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere 

- Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése 

- Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek 

feltárása 

- Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, 

fenntartásának, döntési folyamatának megismerése 

- A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása 

- Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, 

lehetőségeiről 

- Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés 

- Az intézmény adminisztrációja 

 

„Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló Napló”-ban 

részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról. 

 

356.3.3. Gyakorlat a család és életmód körében 

Egy, a tanulók által kiválasztott (nem a szociális ellátás klienseként élő) család egy 

felnőtt tagjával készített életútinterjú előkészítése, megvalósítása, értelmezése és 

feldolgozása: párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett 

életútinterjú 

 

356.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az iskolai feldolgozásokhoz átlagos tanterem, vagy könyvtár 

Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított a szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, köznevelési, szociális igazgatási rendszerben; az adott település ellátási 

rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a 

gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében. 

 

356.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

357. P

edagógiai, pszichológiai ismeretek tantárgy 157 óra/157 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

357.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapismereteket és alapfogalmakat szolgáltatni az emberi pszichikumról, a személyiségről, 

a személyiség fejlődéséről és a társas érintkezés sajátosságairól. A pszichológiai 

módszerek ismertetésével hozzásegíteni a tanulót ahhoz, hogy saját szemléletének 

formálásakor támaszkodhasson az elméleti hátterekre. Igénye legyen munkájában az 

individuális különbségek figyelembevételével alkalmazni a pedagógiai módszereket. 

 

357.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A középiskolai történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és filozófia tantárgyak 

kultúrtörténeti fejezetei. 

 

357.3. Témakörök 

357.3.1. Pszichológiai ismeretek, fejlődéslélektan 

A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései; lelki jelenségek és folyamatok 

A motiváció; az érzelmek; a megismerés (észlelés, percepció, figyelem, érdeklődés, 

emlékezet, képzelet, gondolkodás); a tudatállapotok 

Személyészlelést befolyásoló tényezők: szociokulturális környezet, empátia, 

önértékelés, intellektuális, emocionális jellemzők 

A munka során alkalmazható pszichológiai megismerési módszerek: megfigyelés, 

dokumentumelemzés, kérdezés, kísérlet 

A szükségletek rendszere, a szükségletkielégítés hiányainak jelei 

Az ember életkori fejlődésének szakaszai: gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, 

időskor, ezek fejlődési sajátosságai, 

Az emberi pszichikum fejlődésének, érésének folyamata  

A szenzomotoros és a kognitív fejlődés menete 

Az ember megismerő tevékenységének területei, törvényszerűségei és azok időbeli 

lefolyása 

A fejlődés, érés, nevelés összefüggése 

Az anya-gyerek kapcsolat jelentősége a gyermek érzelmi, szociális és értelmi 

fejlődésében, szeparációs szorongás és hospitalizáció 

A motiváció, az érzelem és az akarat összefüggései és fejlődésmenete 

A játékfejlődés jellemzői a különböző életkori szakaszokban 

 

357.3.2. A személyiség pszichológiája 

A személyiség fogalma, személyiségelméletek (pl. típustanok, behaviorista elméletek, 

kognitív személyiségelméletek, vonás elméletek, pszichoanalitikus elméletek, 

holisztikus elméletek, humanisztikus személyiségelméletek) 

Személyiségtípusok 

Az egyéni fejlődést befolyásoló tényezők hatása a személyiségfejlődésre 

A személyiség szerkezete, alakulása a kultúra, a család és a kortárscsoport hatására, 

vizsgálata 

Énkép, éntudat, önértékelés, játszma, elhárító mechanizmusok 

Empátia 

Személyiségzavarok, fejlődészavarok és a deviáns viselkedés 



 

 

A serdülők és az ifjúkorúak inadaptációja 

A felnőtt személyiség- és viselkedészavarai  

Az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői, a tünetek jelentősége, a fejlesztés lehetőségei 

Fejlődési, beilleszkedési és viselkedési zavarok, tanulási nehézségek, agresszió, 

pszichoszomatikus tünetek 

Az énkép, identitás, önbecsülés és önállóság kialakulásának folyamata, az érzelmi, 

akarati élet fejlődésmenete 

Az előítéletek életutat befolyásoló hatása 

A kortárs csoportok szerepe az egyes életkori szakaszokban 

A játék, tanulás és munka személyiségalakító hatásai 

Válságok az életciklusokban 

Társadalmi traumák, a társadalmi körülmények pszichikus hatásai 

Hozzászokások, függőségek, szenvedélyek 

A veszteségek fajtái, pszichikus hatása és feldolgozásuk folyamata (a gyász lélektana, 

gyászreakciók), módszerei 

 

357.3.3. Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok 

A szociálpszichológia fogalma, tárgyköre 

A társadalom kisebb és nagyobb egységeiben működő jelenségek, szabályszerűségek 

felismerése 

A csoport hatása az egyénre, csoportközi viszonyok, a verbális, nonverbális és a 

metakommunikációs jelzések érvényesülése és hatása 

Tömeg, közösség, társadalmi nagycsoport, a csoport szerepe az elsődleges és a 

másodlagos szocializációban 

A társas érintkezés sajátossága, a kommunikáció elmélete, szociálpszichológiai 

fogalmak és folyamatok 

Csoportdinamikai jelenségek és folyamatok 

Szociális identitás kialakulása, szociális tanulás 

Attitűdök, énvédő funkciók 

A sztereotípiák, stigmák, az emberi vonzalmak és taszítások, játszmák 

Az előítélet kialakulása és okai 

Az előítéletek csoportfolyamatokat befolyásoló hatása 

A szerep, a szerepstruktúrák, szerep-összeférhetetlenségek, szerepkonfliktusok  

Konfliktusok és a konfliktuskezelés 

Konformitás és nonkonformitás 

A konfliktusok keletkezése és megoldásának technikája 

Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: sérült gyermek a családban; sérültek a 

társadalomban 

A szociálpszichológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása a problémák 

felismerésében, kezelésében, megoldásában 

 

Helyszínek, életkori csoportok alapján egy-egy gyermek viselkedésének 

megfigyelése az összefüggő gyakorlat során. 

Egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni dokumentációjának elemzése 

alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8-10 oldalas terjedelmű összefoglaló 

az Szvk-ban előírt formában. 

 

357.3.4. Pedagógiai ismeretek 

A szocializáció fogalma és folyamata 



 

 

A szocializációs színterek és hatások: anya, család, kortárscsoport, 

gyermekintézmények, kiemelten az iskola, munkahely, társadalmi szervezetek és 

intézmények, a kulturális minták és normák 

A szociális identitás 

Az előítéletek szocializációt befolyásoló hatása 

A nevelés fogalma, célja, feladatai, a nevelési folyamat törvényszerűségei 

A nevelési folyamat résztvevői 

A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei, a módszerválasztást befolyásoló 

tényezők 

Közvetett és közvetlen nevelési módszerek 

A nevelő személyisége, nevelésben betöltött szerepe 

Nevelési stílusok és attitűdök  

Sikerek és kudarcok a nevelésben 

Egyéni, csoportos, közösségi nevelés lehetőségei, formái 

Pedagógiai folyamatok tudatos tervezése, elemzése a nevelőmunkában 

Egyéni képességek kibontakoztatásának lehetőségei 

A csoportban nevelkedő gyermek nehézségeinek megismerése, a beilleszkedés 

elősegítése pedagógiai eszközökkel, módszerekkel 

A gyermek etnikai, vallási és kulturális sajátosságainak, hagyományainak és 

szokásainak figyelembevétele 

Tanulási folyamat, a tanulás segítése, a tanulási nehézségek 

Egyéni bánásmód alkalmazása 

Korai fejlesztés, sajátos nevelési igény szükségességének felismerése, fejlesztési 

módszerek 

A sajátos ütemű fejlődés megnyilvánulási jelei, a gyógypedagógiai segítséget igénylő 

problémák 

A sajátos szükségletű gyermekek oktatásának, fejlesztésének intézményei, lehetőségei 

Az előítéletek működésének oktatást befolyásoló hatása 

 

357.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A tanulók által kiválasztott helyszín (család vagy intézmény), a feldolgozó órákon az iskola 

átlagos berendezésű tanterme, csoportszobája 

 

357.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

358. E

gészségügyi ismeretek tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

358.1. A tantárgy tanításának célja 

A holisztikus egészségszemlélet kialakítása érdekében alapfokú ismereteket nyújtani az 

emberi test felépítéséről és működéséről, a megbetegítő tényezőkről, a gondozás laikus 

módszereiről. A szervezet egyensúlyát megbontó kóroki tényezők, kóros reakciók 

megismertetése, a kóros működéseket befolyásoló gyógyszerek alkalmazásához szükséges 

alapismeretek nyújtása.  Megtanítani az egyes betegségcsoportok tüneteit, lefolyását, a 

fertőző betegségek elterjedésének módozatait és az elterjedésüket megakadályozó 



 

 

óvintézkedéseket. Megismertetni a tanulókkal az emberi egészség testi, lelki, szociális 

összefüggéseit, kölcsönös egymásra hatását. Bemutatni az ország és a helyi társdalom 

legfontosabb demográfiai és epidemiológiai jellemzőit. 

 

358.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei 

 

358.3. Témakörök 

358.3.1. Az emberi test felépítése és működése 

Az emberi test felépítése, működése, és szerveződési szintjei (Funkcionális anatómia) 

Szimmetria síkok és irányok 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet 

A szervek, szervrendszerek működése és élettani szerepe 

A kültakaró 

A mozgás szervrendszere 

A légzőrendszer 

A keringési rendszer 

Az emésztőrendszer 

A kiválasztórendszer 

A szaporodás szervrendszere 

Az érzékszervek 

Az idegrendszer 

A szervrendszerek működésnek szabályozása 

A szervezet egyensúlyi állapotát meghatározó mechanizmusok 

Az emberi élet fejlődési szakaszai, a méhen belüli fejlődés, és az egyes szakaszok testi 

jellemzői 

 

358.3.2. Kórok és kórokok, a betegmegfigyelés szempontjai  

Az egészség és a betegség fogalma, holisztikus értelmezése 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők, a természetes és mesterséges környezet 

hatása az egészségre 

Biológiai, pszichikus és szociális kórokok 

A betegségek rizikófaktorai 

Társadalmi helyzet szociális körülmények, pszichés állapot 

Alkat, lezajlott betegségek, öröklés 

Nem és életkor 

A betegségek lefolyása, stádiumai, a kórlefolyás szakaszai, a betegség kimenetele 

Tipikus kóros reakciók 

Degeneráció 

Sorvadás, elhalás 

Heveny és idült gyulladás 

Kóros immunreakciók 

Az állapotváltozások, a kórokok és kóros reakciók, a betegségek tünetei, az 

állapotváltozások és a betegmegfigyelés szempontjai 

Kórokok és kóros reakciók, a betegségek tünetei 

A főbb betegségcsoportok és tüneteik 

Belgyógyászati betegségek 

Sebészeti beavatkozást igénylő állapotok 

Ideggyógyászati megbetegedések 

Bőrgyógyászati betegségek 



 

 

Reumatológiai betegségek 

A fül, az orr és a gége megbetegedései 

A szem betegségei 

A fog és a száj betegségei 

Urológiai betegségek 

Nőgyógyászati betegségek 

A csecsemő- és a gyermekkor betegségei 

 

358.3.3. A gondozás és a betegellátás laikus módszerei 

A gondozás fogalma, célja, feladatai 

A gondozás célcsoportjai, tevékenységformái 

A szükségletkielégítés és a gondozás komplexitása 

Az autonómia megőrzésének lehetősége a gondozás folyamán 

Az aktivitás fontossága és fenntartásának lehetőségei 

A gondozási folyamat tervezése 

A házipatika szerei, a gyógyszerkezelés szabályai, a fertőtlenítőszerek és eljárások 

A fizikális és természetes gyógymódok 

A házipatika szereinek és gyógyszereinek összeállítása 

A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása 

A gyógyszerek bejuttatása a szervezetbe 

A gyógyszerelés hatásainak és esetleges mellékhatásainak megfigyelése, megfigyelési 

szempontok szerint  

A gyógyszerelés, gyógyszerkezelés, gyógyszertárolás szabályai és gyakorlata 

 

358.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Átlagos tanterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem 

 

358.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10559-12 azonosító számú 

Elsősegély-nyújtási feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10559-12 azonosító számú Elsősegélynyújtási feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Felismeri a közvetlen életveszélyt   x 
Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását x   
Megméri, rögzíti az életműködés főbb adatait, 

elvégzi a testsúly és testmagasság mérését 

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, 

belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti 

beavatkozást igénylő balesetek esetén 

x   

Alkalmazza a szükséges első-segélynyújtási 

módszereket, eszközöket 
x   

Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget 

hív 
  x 

Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai 

ellátásában 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK   
Az egészség holisztikus értelmezése   x 
Egészségmegőrzés   x 
Az életműködés adatai x  x 
Az életműködés adatainak értelmezése x   
Az elsősegélynyújtás gyakorlata x   
A légutak átjárhatóságának biztosítási technikái x   
Az eszméletlen beteg ellátásának technikái x   
A stabil oldalfekvés biztosításának módjai x   
A vérzések jellemzői és ellátásuk technikái x  x 
Áramütés jelei és a segítségnyújtás lehetőségei, 

módszerei, technikái 
x x  

A háztartási balesetek sérülései, ellátásuk x   
A cukorbetegség jelei és a cukorbeteg ellátásának 

lehetőségei 
x  x 

A törések jellemzői és ellátásuk lehetőségei x x  
A fagyások jellemzői és ellátásuk lehetőségei, 

módszerei 
x  x 

Az égési sérülések jellemzői és ellátásuk módszerei, 

technikái 
x  x 

Mérgezések jellemzői és a segítségnyújtás 

módszerei, technikái 
x   

Az éhezés, a kiszáradás jelei és a segítségnyújtás 

módszerei, technikái 
x   

A sokkos és görcsös állapotok és a segítségnyújtás 

módszerei, technikái 
x  x 

Orvosi segítségkérés, mentőhívás x   
Tűzoltóság, katasztrófavédelem értesítése x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   



 

 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és 

szóban való alkalmazása 
x x 

A hírközlési eszközök használata x   
Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és 

kötszerek használata 
x   

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Döntésképesség x   
Szervezőkészség x   
Stressztűrőképesség x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Adekvát kommunikáció x   
Segítőkészség x   
Kapcsolatteremtő készség x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Helyzetfelismerés x   
Gyakorlatias feladatértelmezés x   
Általános ismeretek speciális helyzetekben való 

alkalmazására vonatkozó készség 
x x 

 

359. E

lsősegélynyújtási feladatok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

359.1. A tantárgy tanításának célja 

A humán szolgáltatások területén dolgozó szakembert felvértezni az elemi elsősegély-

nyújtási készségekkel, módszerekkel, rutinokkal, hiszen ezen a területen mindennapos 

szükség lehet ezekre az eljárásokra, akkor is, ha nem egészségügyi jellegű szolgáltatásokat 

nyújtanak. 

 

359.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei 

 

359.3. Témakörök 

359.3.1. Elsősegélynyújtás 

 Az elsősegély-nyújtási kötelezettség 

Az elsősegélynyújtás alapszabályai 

Mentőhívás, rendőrség, katasztrófavédelem értesítése 

Az eszméletlenség, az eszméletlenség okai 

A tudatzavar 

Veszélyeztető állapotok, a közvetlen életveszély és az egészségi állapot gyors 

megváltozásának felismerése 

Mechanikai sérülések 

A vérzések jellemzői 

Belső vérzések, sérülések 

Légzési elégtelenségek. Légúti elzáródások 

Idegentest a szemben és a légutakban 

Áramütés jelei és a segítségnyújtás lehetőségei 

Termikus balesetek: égés, fagyás, napszúrás 



 

 

A fagyások jellemzői és ellátásuk lehetőségei 

Az égési sérülések jellemzői 

Csont és ízületi sérülések, az ellátás szabályai 

A háztartási balesetek sérülései, ellátásuk 

Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek, heveny rosszullétek 

Mérgezések, az ellátás szabályai 

Epilepszia és lázas eklampszia 

A cukorbetegség jelei és a cukorbeteg ellátásának lehetőségei 

A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei, a tünetek enyhítésének technikái és 

módszerei 

Védőoltások és kísérő tüneteik enyhítése 

Tömegbalesetek, tömegkatasztrófák 

 

359.3.2. Elsősegélynyújtás gyakorlata 

 Mentőhívás, rendőrség, katasztrófavédelem értesítése 

A stabil oldalfekvés biztosításának módjai 

Veszélyeztető állapotokból következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, 

eszméletlen beteg ellátása, heveny rosszullétek, 

A közvetlen életveszély és az egészségi állapot gyors megváltozásának felismerése 

A légutak átjárhatóságának biztosítási technikái 

Mechanikai sérülések ellátása 

Külső vérzések ellátása 

Idegentest a szemben és a légutakban 

A segítségnyújtás lehetőségei, módszerei, technikái áramütés esetén. 

Hő okozta balesetek ellátásának módszerei 

Az égési sérülések ellátása, módszerei, technikái 

A fagyások jellemzői és ellátásuk lehetőségei, módszerei 

Az eszméletlen sérült ellátása 

Teendő légzési elégtelenségek esetén 

Csont és ízületi sérülések ellátása 

Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek 

Mérgezések jellemzői és a segítségnyújtás módszerei, technikái 

Elsősegélynyújtás sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén 

A sokkos és görcsös állapotok és a segítségnyújtás módszerei, technikái 

Segítségnyújtás a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában 

Az éhezés, a kiszáradás jelei és a segítségnyújtás módszerei, technikái 

A háztartási balesetek ellátása  

 

359.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

359.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

360. N

épegészségügyi ismeretek tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

360.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókat az emberi egészséget meghatározó testi, lelki összefüggésekkel, 

bemutatni az egészség és társadalmi környezet kölcsönhatásait, az ország és a társadalom 

legfontosabb demográfiai és epidemiológiai jellemzőit. 

Felismertetni az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés jelentőségét – motiválva a 

tanulókat az egészséges életmód kialakítására mind a saját, mind a környezetük 

tekintetében.  

 

360.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei 

 

360.3. Témakörök 

360.3.1. Egészségmegőrzés 

 Az egészség holisztikus értelmezése: az egészség, mint komplex fogalom 

Az egészségtudat jelentősége 

Az egészséges életvitel feltételeinek értelmezése a Maslow-féle szükséglet-

rendszerben 

A szükségletkielégítés hiányainak hatása az egészségre 

Az egészséget veszélyeztető tényezők: az egyén biológiai és pszichológiai 

adottságaiból eredő rizikófaktorok; mesterséges és természetes környezetből, 

helytelen életvitelből és a káros anyagok szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok 

Az egészséges táplálkozás kritériumai 

A tevékeny életmód és az egészség kapcsolata 

A környezetszennyezés, környezetvédelem 

A civilizáció vívmányainak hatása az egészségre 

 

360.3.2. Közegészségügyi és járványtani ismeretek 

 Társadalom-egészségtani ismeretek, népegészségügyi mutatók, 

Magyarország és a település lakosságára jellemző legfontosabb demográfiai adatok, 

értelmezésük 

A Népegészségügyi Program  

A népbetegségnek számító krónikus megbetegedések okai, prevenciós és 

rehabilitációs lehetőségei; a prevenció három szintje; támogató rendszerek 

Nemzetközi és világszervezetek, céljaik; WHO; magyar célok, NNP 

A járvány fogalma, a járványfolyamat elsődleges és másodlagos mozgatóerői (a 

fertőző forrás, a fertőzés terjedési módjai, a fogékonyság) 

 A járványok megelőzésének és lokalizálásának teendői (szűrés, oltás, fertőtlenítés, a 

fertőzőforrás elkülönítése) 

A leggyakoribb fertőző és járványt okozó betegségek, azok tünetei és járványtana, a 

fertőzőbetegek ellátása 

A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása, a fertőzések elhárítása, a 

védőfelszerelések és azok használata 

Jelentés és dokumentálási kötelezettség 

A leggyakoribb fertőzőbetegségek járványtana: 



 

 

A légutakon keresztül terjedő fertőzőbetegségek (bárányhimlő, rózsahimlő, kanyaró, 

skarlát, mumpsz, influenza, mononucleósis infectiosa, meningococcus-meningitis, 

stb.) 

A gyomor és bélcsatornán keresztül terjedő betegségek (salmonellozis,Hepatitis-A, 

bélférgesség) 

A kültakarón keresztül terjedő fertőzőbetegségek (tetanusz, rüh, tetvesség, stb.) 

A nemi úton terjedő fertőző megbetegedések (gonorrhea, Hepatitis –B, herpesz, és a 

HPV-vírus fertőzés, AIDS stb.) 

Az állatról emberre terjedő betegségek (kullancs-encephalitis, toxoplazmosis, 

veszettség, hólyag és galandférgesség) 

 

360.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

360.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

12046-16 azonosító számú 

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12046-16 azonosító számú Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

G
y

er
m

ek
v

éd
el

m
i 

is
m

er
et

ek
 

G
y

ó
g

y
p

ed
ag

ó
g

ia
i 

is
m

er
et

ek
 

G
o

n
d

o
zá

si
, 

áp
o

lá
si

 

is
m

er
et

ek
 

G
o

n
d

o
zá

si
, 

áp
o

lá
si

 

g
y

ak
o
rl

at
 

FELADATOK     

Tiszteletben tartja a gyermekjóléti alapellátás és 

gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben 

szolgáltatást igénybe vevők, ellátottak értékeit, 

autonómiáját, identitását; érdekeit szem előtt tartva 

oldja meg az etikai dilemmákat 

      x 

Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-

összeférhetetlenségeket 
      x 

A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a 

birtokába jutott információkat 
      x 

Együttműködik más szakemberekkel, betartja 

szakmai illetékessége határait 
      x 

Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem 

és a szakmai hitelesség megőrzésének technikáit 
        

A segítséget kérőkkel kapcsolatot épít ki, 

nondirektív, segítő beszélgetést folytat 
      x 

Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a 

konfliktuskezelés különböző módszereit 
      x 

Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és 

kötelességeket 
x x x   

Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott 

szabályokat 
x   x x 

Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a 

család nevelési szokásairól 
x x   x 

Törekszik a családi nevelés értékeinek 

megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés 

segítésére 
x x   x 

Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi 

biztonságot nyújtó nyugodt légkört 
x x x x 

A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő 

egyéni gondozást végez 
x x x x 

Szervezi a gyermekek napi tevékenységét, 

biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való 

mozgás és a rekreálódás feltételeit 
  x x x 

Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények 

figyelembevételével bevonja a gyermeket a 

mindennapi tevékenységbe, segíti a kultúrhigiénés 

szokások, egyéni ízlés kialakulását 

x x x x 

Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend 

kialakulását a gyermekben 
x x     

Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő 

ingergazdag környezet kialakítására 
x x   x 

Biztosítja a környezet baleset- és 

akadálymentességét, a gyermekre veszélyes 

anyagok biztonságos tárolását 
x   x x 

Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének 

megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását 
x     x 



 

 

Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól 

függően segíti a gyermek játékát 
  x x x 

Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását   x   x 
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, 

problémafel-tárást végez 
x x   x 

Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat, 

a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság 

elfogadását 
x x   x 

Felismeri a gyermek betegségét x x x x 
Betartja az ellátási formához kapcsolódó 

szabályokat, illetve gondoskodik azok betartásáról 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK     
Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén, 

az intézmények etikai kódexei, a szakemberek 

kompetencia határai 

x x   x 

Vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek 

kialakulásának okai és működésének jellemzői 
x x   x 

A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi 

viszonyok jellemzői, az együttműködés 

szociálpszichológiai jellemzői 

        

A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés 

módszerei 
x x   x 

A segítés pszichológiai összefüggései x x   x 
Az önismeret forrásai, az énvédő technikák         
A kommunikáció csatornái, jellemzői, a nondirektív 

és a segítő beszélgetés jellemzői 
      x 

A szocializáció folyamata és színterei, a szociális 

identitás kialakulásának összefüggései, a szerep 

fogalma és jellemzői, a gyermekek kapcsolatainak 

fejlesztése 

x x     

Gyermekek és fiatalkorúak büntethetősége x       
Az egészségügyi ellátások szabályai x x x x 
Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés 

lehetőségei, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

ellátások, intézkedések 

x x   x 

A szükségletek és erőforrások feltárásának 

módszerei 
x x     

Az emberi szükségletek, a kötődés és biztonságérzet 

fontossága, a család, mint támogatórendszer, és mint 

problémaforrás jellemzői, deviáns jelenségek és 

kialakulásuk okai 

x x     

Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek 

sajátosságai 
x   x   

A mentális fejlődés segítése, a tanulási folyamat, 

tanulás-segítés 
x x   x 

A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai, nevelési 

stílusok és attitűdök, a segítés pszichológiai 

összefüggései 

x x x x 

A nevelői szerep összefüggései, sikerek és kudarcok 

a nevelésben 
x   x x 

A gyógyszerek használatának és tárolásának 

szabályai, elsősegélynyújtás 
  x x x 

Az akadálymentesítés és a baleset megelőzés 

szabályai, technikái 
x x x x 

A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai, a 

gondozás, mint a nevelés eszköze, a testi gondozás 

módszerei, szabályai 

x x x x 



 

 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és 

szóban való alkalmazása 
x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és 

kötszerek használata 
    x x 

Gyermekjátékok használata  x x   x 
Informatikai eszközök és híradástechnikai eszközök 

használata 
x x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Elhivatottság, elkötelezettség x x x x 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x x 

Rugalmasság, döntésképesség x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készség x x x x 
Empátia, segítőkészség x x x x 
Közérthetőség, adekvát kommunikáció x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Információgyűjtés x x x x 
Problémaelemzés, -feltárás x x x x 
Rendszerben való gondolkodás x x x x 

 

361. G

yermekvédelmi ismeretek tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

361.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekvédelem tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

gyermekvédelem történetét, a gyermekekről való gondoskodást meghatározó tényezőket. 

Ismerjék meg a gyermekvédelem mai rendszerét, működését, jogszabályi 

meghatározottságát. A területhez kapcsolódó jogszabályok ismerete alapján legyenek 

képesek arra, hogy a gyermekek és vérszerinti családjaik számára segítséget nyújthassanak 

a megismert ellátási formákkal. Ismerje meg a tanuló a saját kompetenciáit. 

 

361.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekvédelmi ismeretek tantárgy kapcsolódik a történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek tananyagtartalmaihoz 

 

361.3. Témakörök 

361.3.1. A gyermekvédelem története, gyermekvédelem jogi szabályozása 

 A gyermekvédelem rövid történeti áttekintése 

Gyermekkép, a gyermekekről való gondoskodás meghatározó tényezői 

A gyermekekről való gondoskodás korszakai: 

- Az állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 

- Állami gyermekvédelme 1945-ig; 

 -    A gyermekek védelme 1945-től; 

 -   1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

A gyermekvédelem jogi szabályozása, alapelvei, rendszere és szereplői 

A gyermekek jogainak hazai és nemzetközi értelmezése 



 

 

Családjog: a szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a gyámság 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései 

Az adat- és információkezelés jogi és etikai szabályai 

A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége,  gyermek és fiatalkorúak büntetésének 

irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek 

 

361.3.2. A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai 

 Az érett, felnőtt személyiség fogalma és aspektusai 

Házasság, házasságon belüli konfliktusok. 

Döntések, felelősség és érettség a gyermekvállalásnál  

Szülővé válás  

Szeretet, összetartozás, biztonság, egymás iránti felelősség a családban  

Családi kommunikáció, szabályok  

A család nélkül nevelkedett szülők családja 

Gyermek az összeomló kapcsolatban, a család széthullása  

A válás, az új házasság, új gyermekek (testvérek), mozaik család. 

Gyermek veszélyeztetettsége: az elhanyagolás és a bántalmazás 

Az elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai 

A gyermekbántalmazás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai, 

tünetei 

A gyermek segítése a traumák feldolgozásában 

 

A veszélyeztetés lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai, összetevői  

Az elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai 

A családon belül elszenvedett traumák elemzése, következményeinek felismerése. 

A beavatkozást kiváltó jelzések a gyermek családjából történő kiemelését 

eredményező esetek 

A családból való kikerülés traumája, megnyilvánulási formái 

A megrázkódtatás enyhítésének lehetőségei 

A régi környezet és kapcsolat elvesztése, a segítségnyújtás módjai a veszteség, a gyász 

feldolgozásában 

A megváltozott környezet elfogadása, beilleszkedés 

 

361.3.3. A gyermekvédelem mai rendszere 

 A gyermekvédelem fogalma, a gyermekvédelmi ellátó rendszer célja  

A gyermekvédelmi ellátórendszer intézményei 

Pénzbeli és természetbeni ellátások  

A gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátás fogalma, meghatározó 

tényezői, eszközei  

A különleges, speciális és kettős szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 

A gyermekvédelem dilemmái 

A gyermekek és a gyermekes családok támogatására szolgáló intézmények, ellátások 

rendszere, a jelzőrendszer működése, résztvevői 

Intézkedési hatáskörök, felülvizsgálatok, az intézkedés megszűnésének és 

megszüntetésének feltételei 

A védelembe vételt megelőző családsegítési módszerek, lehetőségek, családok, ill. 

gyermekek átmeneti otthonába való bekerülés  



 

 

A védelembe vétel alkalmazhatósága, jogi szabályozása, a védelembe vétel célja  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel elrendelésének okai, az 

elhelyezés lehetőségei  

A gyámhivatal feladat és jogköre az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel 

esetén  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel felülvizsgálata, megszűnésének 

illetve megszüntetésének okai 

A szülői felügyeleti jog érintettsége védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés 

illetve nevelésbe vétel esetén  

A kapcsolattartás lehetőségei, szabályozása, korlátozásának feltételei  

A gyermek gyámsága és törvényes képviselete a nevelésbe vételt követően 

Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének 

lehetőségei és akadályai 

A vérszerinti család meghatározó szerepe, jelentősége a gyermek életében 

A családi kapcsolatok rendszere és hatása a gyermek szocializációjára  

A szocializáció szerepe a gyermeki személyiség fejlődésére  

A munkavégzés és a döntések felelőssége. Kölcsönös elfogadás, bizalom: a gyermek 

– a vér szerinti család – a segítő  

A tanácsadás, a beavatkozás mértéke 

Új gyermek helye a csoportban, pozitív és negatív hatású csoportdinamikák, beavatási 

rituálék 

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéről 

A megfigyelés szerepe 

A gyermek ellátását biztosító intézmény házi- és szokásrendjének elfogadása, 

elfogadtatása, beilleszkedés 

Új kapcsolatok, személyes élettér kialakítása  

A társkapcsolatok általános jellemzői, befolyásoló tényezői, a kapcsolatok 

létrejöttének céljai, okai  

 

361.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

361.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

362. G

yógypedagógiai ismeretek tantárgy 31 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

362.1. A tantárgy tanításának célja 

 A tanulók ismerjék meg az ember biológiai fejlődésének szakaszait, az eltérő fejlődési 

ütem vagy fogyatékosság jellemzőit, az ezekre utaló jeleket. Tudják, hogy milyen tényezők 

befolyásolják és melyek okozzák az átlagtól eltérő fejlődést.  

Ismerjék a gyógypedagógia területeit, a fejlesztések lehetőségeit s ebben saját szerepüket. 

Legyenek képesek együttműködni a gondozottak, ellátottak fejlesztése, rehabilitációja, 

társadalmi elfogadása, beilleszkedése érdekében a szakemberekkel, intézményekkel, 

érdekképviseletekkel.  



 

 

Ismerjék az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés közti különbséget, valamint a 

társadalommal  való elfogadtatásuk, a társadalomba való beilleszkedésük lehetőségeit 

 

362.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz 

 

362.3. Témakörök 

362.3.1. A gyógypedagógia mint tudományág 

 A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, területei 

Fejlődési zavarok, retardáció és regresszió, reverzibilitás, irreverzibilitás fogalma 

A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulási fajtái, jelei a mozgás, beszédfejlődésben, a 

szociális kapcsolatok és az önállósodás, kultúrhigiénés szokások kialakulásában  

Organikus okokra visszavezethető sérülések: látás-, hallás-, beszéd-, mozgás-, értelmi és 

érzelmi sérülések. Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: a sérült gyermek önbecsülése, 

önértékelése, lehetőségei az önálló életvitelre.  

A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek 

gyermekek jellemzői, fejlesztésük lehetőségei 

Beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli zavarral rendelkező gyermek jellemzői 

A különleges és speciális szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei 

A sérült speciális helyzetéből adódó egyéni szükségletek feltárása és kielégítése 

 

362.3.2. Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok, fejlesztés, rehabilitáció 

 Az ember biológiai fejlődésének szakaszai: a fejlődést befolyásoló tényezők (öröklött 

adottságok, veleszületett rendellenességek, környezeti hatások, életmód stb.) 

A méhen belüli fejlődés, a születés folyamata, a kompetens újszülött biológiai jellemzői. 

Az egészséges csecsemő fejlődése (motoros, mentális, szociális)  

Az 1-3 éves gyermek fejlődése. (értelmi, érzelmi, akarati, én tudat, autonómia). 

Az óvodáskorú gyermek jellemzői, az iskolaérettség kritériumai 

A kisiskolás gyermek fejlődési sajátosságai; a gyermek fejlődésének sajátosságai 

pubertás korban  

Az ifjúkor biológiai jellemzői 

Méhen belüli, peri-, és postnatális ártalmak (fizikai, kémiai hatások, fertőzések) és ezek 

hatása a magzatra 

Öröklött fejlődési rendellenességek  

Genetikai tanácsadás, perinatális diagnosztika, a szűrővizsgálatok jelentősége  

Az ingergazdag környezet, az étkezés, a napirend, az alvás és levegőzés szerepe, 

fontossága a gyermek fejlődésében 

A habilitáció, rehabilitáció meghatározása 

A rehabilitáció területei (orvosi, gyógypedagógiai, foglalkoztatási, munka-rehabilitáció), 

a fogyatékosok rehabilitációjának komplexitása 

A rehabilitációt segítő és akadályozó tényezők – averzió, előítélet, izoláció, viktimizáció 

A gyermek biológiai és szerzett sérülései, az ezekből adódó hátrányok  

A vérszerinti család életmódjával és a szocializációval összefüggő hátrányok 

A szociokulturális, szubkulturális különbözőségekből eredő hátrányok fajtái,  

megnyilvánulási formái, kommunikációs nehézségek 

Elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés fogalma, típusai 

A hátrányok csökkentésének, korrekciójának módjai, lehetőségei a gyermekeket 

ellátó intézményekben 



 

 

A gyermek és fiatalkorban előforduló szenvedélybetegségek fajtái, kezelési lehetőségei, 

szakember bevonásának szükségessége 

Szocializációs hiányosságok, és a nem megfelelő szocializációból következő viselkedési 

anomáliák felismerése, okainak feltárása  

A hiányosságok pótlása, a reszocializáció lehetőségei 

Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok felismerése, enyhítésének lehetőségei 

Személyközi és intézményközi együttműködések fontossága (fogyatékos – szakember – 

család – gondozó; ellátó hely – iskola – fejlesztő intézmény). 

Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés fogalma, lehetőségei 

Érdekképviseleti szervek 

 

362.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

362.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

363. G

ondozási, ápolási ismeretek tantárgy 54 óra/54 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

363.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a 0-18 (0-3, 3-6, 6-14, 14-18) éves korosztály ellátásához kapcsolódó 

gondozási, ápolási feladatokat. Tudatosuljon benne a gondozás és nevelés egysége. 

Ismerje meg a különböző korcsoportok leggyakoribb betegségeit és az azokkal kapcsolatos 

gondozási, ápolási feladatokat. 

Ismerje a tanuló az elsősegélynyújtás alapszabályait a szakterület speciális baleset- és 

munkavédelmi szabályait és legyen képes a balesetek megelőzésére 

 

363.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz. 

 

363.3. Témakörök 

363.3.1. Szakmai együttműködés 

A társadalmi és a szakmai etika 

A szociális munka etikai szabályai  

Az emberi értékek, méltóság és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában 

A gyermekek autonómiájának, méltóságának, identitásának, magukkal hozott 

értékeinek, normáinak tiszteletben tartása 

A szociális munka értékei és az etikai kódex előírásai  

A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikája 

 

363.3.2. Ismeretek a gondozásról 

A gondozás célja, feladatai, területei 

A gondozás és nevelés egysége 

A rendszeresség, az állandóság szerepe a gyermek gondozásában  



 

 

Egyéni napi- és hetirend fontossága, életritmus a gyermekek életében 

A csecsemő- és gyermekgondozás területei, feladatai: a csecsemő fogása, tartása, 

emelése.  

Fürdetés, a fürdetés eszközei 

Öltöztetés: a célszerű és évszaknak megfelelő ruházat, a ruházat kezelése 

A gyermek altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az egyes életkori szakaszokban; 

levegőztetés, napoztatás 

A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és egészségi 

állapotnak megfelelő étrend összeállítása 

A csecsemő és gyermek táplálása: az etetés, önállóságra nevelés, a rosszul evő, 

válogatós gyermek.  

Az önellátás, önállóság kialakítása 

A gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozás lehetőségei, eszközei 

A gondozás, mint az esztétikai nevelés egyik színtere 

A bizalom és biztonság kialakításának lehetősége, az önértékelés, énkép 

kialakításának eszköze 

Kultúrhigiénés szokások kialakítása és formálása csecsemő- és gyermekkorban 

A csecsemő és a gyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési 

tárgyai, a gyermek játékai és azok tisztántartása 

A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása, fertőzések elhárítása 

Egyéni ízlésformálás, kultúrhigiénés és egyéb szokások kialakításának lehetőségei 

 

363.3.3. Ápolási ismeretek 

Alapellátási feladatok: fekvőhely és felszerelése, ágyneműcsere, a csecsemő és 

gyermek ruházata, pelenkázási módok, napi testápolás, a beteg csecsemő és gyermek 

táplálása  

Konyhatechnikai eljárásokhoz kapcsolódó ismeretek 

A leggyakoribb ételallergiák ismerete; a diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, 

szerepe a beteg gyógyításában 

A beteg gyermek megfigyelésének szempontjai, a tünetek értelmezése (öntudat, 

viselkedés, sírás, turgor, fájdalom, váladékok, kardinális tünetek stb.) enyhítésének 

technikái, módszerei 

A beteg csecsemő és gyermek ápolása légúti betegség, hányás, hasmenés, székrekedés, 

fertőző betegség, láz esetén, a diéták felosztása 

Fizikális gyógymódok ismerete és alkalmazása: nedves belélegeztetés, hűtőfürdő, 

priznic, a száraz meleg és hideg alkalmazása, borogatások  

Gyógyszerelés, gyógyszerformák, a gyógyszerek alkalmazásának módjai 

gyermekkorban  

A gyógyászati segédeszközök fajtáinak, használatának és karbantartásának ismerete  

A gyermek megtanítása a biztonságos használatra, képességeinek megfelelően 

bevonása a segédeszköz karbantartásába 

 

363.3.4. Gyakori gyermekbalesetek, gyermekbetegségek 

Az elsősegélynyújtás alapszabályai 

Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és 

ellátásuk technikái 

Ájulás, fulladás, idegen test a testnyílásokban, a légutak átjárhatóságának biztosítási 

technikái  

Orrvérzés, mérgezés, törések, ficam, rándulás, sebellátás 



 

 

A gyógyszertárolás és gyógyszerelés szabályai, a házi patika szerei; fertőtlenítő 

eljárások és a fertőtlenítőszerek ismerete 

A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a 

munkahelyre vonatkozó biztonsági szabályok és előírások ismerete 

A veszélyforrások csoportosítása: háztartási, munkahelyi, közlekedési veszélyek, 

különböző tevékenységi formák veszélyei 

Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek, stb.) biztonságos tárolása, 

mozgatása, nyilvántartása, a veszélyes hulladékok tárolásának szabályai 

A gyermekintézményekre vonatkozó munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok 

ismerete 

A játékszerekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok 

A vészhelyzet jelzése, balesetvédelmi dokumentáció 

A veszélyhelyzet elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei: mindennapi 

érintésvédelmi és szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölésének feltételei, 

egyéni védőeszközök használata 

A leggyakoribb gyermekbetegségek fajtái, okai, hajlamosító tényezői  

A beteg objektív és szubjektív tünetei, a beteg megfigyelésének szempontjai, terápiája, 

életmódra vonatkozó utasítások, diéta 

Gyermekbetegségek: légutak betegségei (felső légúti hurutok, idegen test a légútban, 

krupp, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás) 

Emésztőrendszeri betegségek (hányással járó kórképek, hasi fájdalommal-, 

hasmenéssel járó megbetegedések, székrekedés, étvágytalanság, csecsemőkori 

sorvadás) 

Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros soványság, elhízás) 

Idegrendszeri betegségek (agyhártyagyulladás, idegrendszeri görcsbetegségek) 

gyermekkori fertőző betegségek 

Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban 

Védőoltások és szűrővizsgálatok fajtái, szükségessége, időpontjai, a védőoltások 

kísérő tüneteinek enyhítése esetleges szövődményei  

A szükséges beavatkozásokra való felkészítés módjai 

 

363.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, demonstrációs terem 

 

363.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

364. G

ondozási, ápolási gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

364.1. A tantárgy tanításának célja 

A gondozási, ápolási feladatok ellátásához szükséges készségek, képességek kialakítása 

demonstrációs-termi és gyermekintézményekben, gyermekekkel végzett feladatok közben. 

A szükséges baleset- és munkavédelmi szabályok betartása a munkafolyamatok alatt. 

A korszerű gondozási, ápolási eszközök használatának, karbantartásának és 

fertőtlenítésének megtanítása 



 

 

 

364.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

  

 

364.3. Témakörök 

364.3.1. Gondozási, ápolási feladatok és karbantartás 

Részvétel a gyermek ellátását biztosító intézmény napi feladatainak ellátásában 

Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás szükségességének 

jelzése, részvétel a ruházat beszerzésében  

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok 

ellátásában 

A csecsemő- és gyermekápolás, gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása 

A fürdetés módja, menete 

Pelenkázás, tisztába tevés  

Öltöztetés, a levegőztetés feltételeinek előkészítése  

Ágyazás, az altatás előkészítése 

Lázmérés, lázcsillapítás, folyadékpótlás 

A leggyakoribb gyermekbetegségekkel kapcsolatos ápolási tevékenységek 

Testsúly, testmagasság mérése 

Gyermektáplálékok elkészítése 

Az ápolási és gondozási eszközök tisztántartása, tárolása 

Részvétel ruházat beszerzésében  

Környezet higiéné, fertőtlenítés, a környezet és a használati eszközök, játékok 

tisztántartása, karbantartása 

 

364.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermekellátó intézmény: bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, lakásotthon, 

gyermekotthon 

 

364.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

12046-16 azonosító számú 

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 12046-16 azonosító számú Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     
Tiszteletben tartja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

alap és szakellátás intézményeiben szolgáltatást 

igénybe vevők, ellátottak értékeit, autonómiáját, 

identitását; érdekeit szem előtt tartva oldja meg az 

etikai dilemmákat 

      x 

Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-

összeférhetetlenségeket 
      x 

A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a 

birtokába jutott információkat 
      x 

Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai 

ille-tékessége határait 
      x 

Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a 

szakmai hitelesség megőrzésének technikáit 
        

A segítséget kérőkkel kapcsolatot épít ki, nondirektív, 

segítő beszélgetést folytat 
      x 

Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a 

konfliktuskezelés különböző módszereit 
      x 

Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és 

kötelességeket 
x x x   

Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott 

szabályokat 
x   x x 

Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a 

család nevelési szokásairól 
x x   x 

Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére 

és megőrzésére, a családi nevelés segítésére 
x x   x 

Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi 

biztonságot nyújtó nyugodt légkört 
x x x x 

A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő 

egyéni gondozást végez 
x x x x 

Szervezi a gyermekek napi tevékenységét, biztosítva a 

játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a 

rekreálódás feltételeit 
  x x x 

Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények 

figyelembevételével bevonja a gyermeket a mindennapi 

tevékenységbe, segíti a kultúrhigiénés szokások, egyéni 

ízlés kialakulását 

x x x x 

Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását 

a gyermekben 
x x     

Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő 

ingergazdag környezet kialakítására 
x x   x 

Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét, a 

gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását 
x   x x 

Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új 

kapcsolatok kialakítását és ápolását 
x     x 

Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól 

függően segíti a gyermek játékát 
  x x x 



 

 

Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását   x   x 
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, 

problémafel-tárást végez 
x x   x 

Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat, a 

gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság 

elfogadását 
x x   x 

Felismeri a gyermek betegségét x x x x 
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, 

illetve gondoskodik azok betartásáról 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK     
Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén, az 

intézmények etikai kódexei, a szakemberek 

kompetencia határai 

x x   x 

Vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek 

kialakulásának okai és működésének jellemzői 
x x   x 

A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi 

viszonyok jellemzői, az együttműködés 

szociálpszichológiai jellemzői 

        

A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei x x   x 
A segítés pszichológiai összefüggései x x   x 
Az önismeret forrásai, az énvédő technikák         
A kommunikáció csatornái, jellemzői, a nondirektív és a 

segítő beszélgetés jellemzői 
      x 

A szocializáció folyamata és színterei, a szociális 

identitás kialakulásának összefüggései, a szerep fogalma 

és jellemzői, a gyermekek kapcsolatainak fejlesztése 

x x     

Gyermekek és fiatalkorúak büntethetősége x       
Az egészségügyi ellátások szabályai x x x x 
Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés 

lehetőségei, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

ellátások, intézkedések 

x x   x 

A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei x x     
Az emberi szükségletek, a kötődés és biztonságérzet 

fontossága, a család, mint támogatórendszer, és mint 

problémaforrás jellemzői, deviáns jelenségek és 

kialakulásuk okai 

x x     

Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek 

sajátosságai 
x   x   

A mentális fejlődés segítése, a tanulási folyamat, 

tanulás-segítés 
x x   x 

A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai, nevelési 

stílusok és attitűdök, a segítés pszichológiai 

összefüggései 

x x x x 

A nevelői szerep összefüggései, sikerek és kudarcok a 

nevelésben 
x   x x 

A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai, 

elsősegélynyújtás 
  x x x 

Az akadálymentesítés és a baleset megelőzés szabályai, 

technikái 
x x x x 

A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai, a gondozás, 

mint a nevelés eszköze, a testi gondozás módszerei, 

szabályai 

x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és 

szóban való alkalmazása 
x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 



 

 

Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek 

használata 
    x x 

Gyermekjátékok használata  x x   x 
Informatikai eszközök és híradástechnikai eszközök 

használata 
x x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Elhivatottság, elkötelezettség x x x x 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x x x 

Rugalmasság, döntésképesség x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készség x x x x 
Empátia, segítőkészség x x x x 
Közérthetőség, adekvát kommunikáció x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Információgyűjtés x x x x 
Problémaelemzés, - feltárás x x x x 
Rendszerben való gondolkodás x x x x 

 

365. G

yermekvédelmi ismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

365.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekvédelem tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

gyermekvédelem történetét, a gyermekekről való gondoskodást meghatározó tényezőket. 

Ismerjék meg a gyermekvédelem mai rendszerét, működését, jogszabályi 

meghatározottságát. A területhez kapcsolódó jogszabályok ismerete alapján legyenek 

képesek arra, hogy a gyermekek és vérszerinti családjaik számára segítséget nyújthassanak 

a megismert ellátási formákkal. Ismerje meg a tanuló a saját kompetenciáit 

 

365.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekvédelmi ismeretek tantárgy kapcsolódik a történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek tananyagtartalmaihoz. 

 

365.3. Témakörök 

365.3.1. A gyermekvédelem története, gyermekvédelem jogi szabályozása 

A gyermekvédelem rövid történeti áttekintése 

Gyermekkép, a gyermekekről való gondoskodás meghatározó tényezői 

A gyermekekről való gondoskodás korszakai: 

- Az állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 

- Állami gyermekvédelme 1945-ig; 

 -    A gyermekek védelme 1945-től; 

 -    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

A gyermekvédelem jogi szabályozása, alapelvei, rendszere és szereplői 

A gyermekek jogainak hazai és nemzetközi értelmezése 

Családjog: a szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a gyámság 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései 

Az adat- és információkezelés jogi és etikai szabályai 



 

 

A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége, a gyermek- és fiatalkorúak büntetésének 

irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek 

 

365.3.2. A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai 

Az érett, felnőtt személyiség fogalma és aspektusai 

Házasság, házasságon belüli konfliktusok 

Döntések, felelősség és érettség a gyermekvállalásnál  

Szülővé válás  

Szeretet, összetartozás, biztonság, egymás iránti felelősség a családban  

Családi kommunikáció, szabályok  

A család nélkül nevelkedett szülők családja 

Gyermek az összeomló kapcsolatban, a család széthullása  

A válás, az új házasság, új gyermekek (testvérek), mozaik család. 

Gyermek veszélyeztetettsége: az elhanyagolás és a bántalmazás 

Az elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai 

A gyermekbántalmazás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai, 

tünetei 

A gyermek segítése a traumák feldolgozásában 

A családon belül elszenvedett traumák elemzése, következményeinek felismerése. 

A beavatkozást kiváltó jelzések a gyermek családjából történő kiemelését 

eredményező esetek 

A családból való kikerülés traumája, megnyilvánulási formái 

A megrázkódtatás enyhítésének lehetőségei 

A régi környezet és kapcsolat elvesztése, a segítségnyújtás módjai a veszteség, a gyász 

feldolgozásában 

A megváltozott környezet elfogadása, beilleszkedés 

 

365.3.3. A gyermekvédelem mai rendszere 

A gyermekvédelem fogalma, a gyermekvédelmi ellátó rendszer célja  

A gyermekvédelmi ellátórendszer intézményei 

Pénzbeli és természetbeni ellátások  

A gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátás fogalma, meghatározó 

tényezői, eszközei  

A különleges, speciális és kettős szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 

A gyermekvédelem dilemmái. 

A gyermekek és a gyermekes családok támogatására szolgáló intézmények, ellátások 

rendszere, a jelzőrendszer működése, résztvevői 

Intézkedési hatáskörök, felülvizsgálatok, az intézkedés megszűnésének és 

megszüntetésének feltételei 

A védelembe vételt megelőző családsegítési módszerek, lehetőségek, családok, ill. 

gyermekek átmeneti otthonába való bekerülés  

A védelembe vétel alkalmazhatósága, jogi szabályozása, a védelembe vétel célja  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel elrendelésének okai, az 

elhelyezés lehetőségei  

A gyámhivatal feladat és jogköre az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel 

esetén  



 

 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel felülvizsgálata, megszűnésének 

illetve megszüntetésének okai 

A szülői felügyeleti jog érintettsége védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés 

illetve nevelésbe vétel esetén  

A kapcsolattartás lehetőségei, szabályozása, korlátozásának feltételei  

A gyermek gyámsága és törvényes képviselete a nevelésbe vételt követően 

Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének 

lehetőségei és akadályai 

A vérszerinti család meghatározó szerepe, jelentősége a gyermek életében 

A családi kapcsolatok rendszere és hatása a gyermek szocializációjára  

A szocializáció szerepe a gyermeki személyiség fejlődésére  

A munkavégzés és a döntések felelőssége. Kölcsönös elfogadás, bizalom: a gyermek 

– a vér szerinti család – a segítő  

A tanácsadás, a beavatkozás mértéke 

Új gyermek helye a csoportban, pozitív és negatív hatású csoportdinamikák, beavatási 

rituálék 

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéről 

A megfigyelés szerepe 

A gyermek ellátását biztosító házi- és szokásrendjének elfogadása, elfogadtatása, 

beilleszkedés 

Új kapcsolatok, személyes élettér kialakítása  

A társkapcsolatok általános jellemzői, befolyásoló tényezői, a kapcsolatok 

létrejöttének céljai, okai 

 

365.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

365.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

366. G

yógypedagógiai ismeretek  tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

366.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg az ember biológiai fejlődésének szakaszait, az eltérő fejlődési 

ütem vagy fogyatékosság jellemzőit, az ezekre utaló jeleket. Tudják, hogy milyen tényezők 

befolyásolják és melyek okozzák az átlagtól eltérő fejlődést.  

Ismerjék a gyógypedagógia területeit, a fejlesztések lehetőségeit s ebben saját szerepüket. 

Legyenek képesek együttműködni a gondozottak, ellátottak fejlesztése, rehabilitációja, 

társadalmi elfogadása, beilleszkedése érdekében a szakemberekkel, intézményekkel, 

érdekképviseletekkel.  

Ismerjék az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés és a társadalmi elfogadásuk, 

beillesztésük lehetőségeit. 

 

366.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

A gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz. 

 

366.3. Témakörök 

366.3.1. A gyógypedagógia mint tudományág 

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, területei 

Fejlődési zavarok, retardáció és regresszió, reverzibilitás, irreverzibilitás fogalma 

A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulási fajtái, jelei a mozgás, 

beszédfejlődésben, a szociális kapcsolatok és az önállósodás, kultúrhigiénés szokások 

kialakulásában  

Organikus okokra visszavezethető sérülések: látás-, hallás-, beszéd-, mozgás-, értelmi 

és érzelmi sérülések. Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: a sérült gyermek 

önbecsülése, önértékelése, lehetőségei az önálló életvitelre 

A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek 

gyermekek jellemzői, fejlesztésük lehetőségei 

Beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli zavarral rendelkező gyermek jellemzői 

A különleges és speciális szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei 

A sérült speciális helyzetéből adódó egyéni szükségletek feltárása és kielégítése 

 

366.3.2. Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok, fejlesztés, rehabilitáció 

Az ember biológiai fejlődésének szakaszai: a fejlődést befolyásoló tényezők (öröklött 

adottságok, veleszületett rendellenességek, környezeti hatások, életmód stb.) 

A méhen belüli fejlődés, a születés folyamata, a kompetens újszülött biológiai 

jellemzői 

Az egészséges csecsemő fejlődése (motoros, mentális, szociális)  

Az 1-3 éves gyermek fejlődése. (értelmi, érzelmi, akarati, én tudat, autonómia). 

Az óvodáskorú gyermek jellemzői, az iskolaérettség kritériumai 

A kisiskolás gyermek fejlődési sajátosságai; a gyermek fejlődésének sajátosságai 

pubertás korban  

Az ifjúkor biológiai jellemzői 

Méhen belüli, peri-, és postnatális ártalmak (fizikai, kémiai hatások, fertőzések) és 

ezek hatása a magzatra 

Öröklött fejlődési rendellenességek  

Genetikai tanácsadás, perinatális diagnosztika, a szűrővizsgálatok jelentősége  

Az ingergazdag környezet, az étkezés, a napirend, az alvás és levegőzés szerepe, 

fontossága a gyermek fejlődésében 

A habilitáció, rehabilitáció meghatározása 

A rehabilitáció területei (orvosi, gyógypedagógiai, foglalkoztatási, munka-

rehabilitáció), a fogyatékosok rehabilitációjának komplexitása 

A rehabilitációt segítő és akadályozó tényezők – averzió, előítélet, izoláció, 

viktimizáció 

A gyermek biológiai és szerzett sérülései, az ezekből adódó hátrányok  

A vérszerinti család életmódjával és a szocializációval összefüggő hátrányok 

A szociokulturális, szubkulturális különbözőségekből eredő hátrányok fajtái,  

megnyilvánulási formái, kommunikációs nehézségek 

A hátrányok csökkentésének, korrekciójának módjai, lehetőségei  

A gyermek és fiatalkorban előforduló szenvedélybetegségek fajtái, kezelési 

lehetőségei, szakember bevonásának szükségessége 

Szocializációs hiányosságok, és a nem megfelelő szocializációból következő 

viselkedési anomáliák felismerése, okainak feltárása  



 

 

A hiányosságok pótlása, a reszocializáció lehetőségei 

Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok felismerése, enyhítésének lehetőségei 

Személyközi és intézményközi együttműködések fontossága (fogyatékos – szakember 

– család – gondozó; ellátó hely – iskola – fejlesztő intézmény). 

Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés fogalma, lehetőségei 

Érdekképviseleti szervek 

 

366.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

366.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

367. G

ondozási, ápolási ismeretek tantárgy 54 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

367.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a 0-18 (0-3, 3-6, 6-14, 14-18) éves korosztály ellátásához kapcsolódó 

gondozási, ápolási feladatokat. Tudatosuljon benne a gondozás és nevelés egysége. 

Ismerje meg a különböző korcsoportok leggyakoribb betegségeit és az azokkal kapcsolatos 

gondozási, ápolási feladatokat. 

Ismerje a tanuló az elsősegélynyújtás alapszabályait a szakterület speciális baleset- és 

munkavédelmi szabályait és legyen képes a balesetek megelőzésére. 

 

367.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz. 

 

367.3. Témakörök 

367.3.1. Szakmai együttműködés 

A társadalmi és a szakmai etika 

A szociális munka etikai szabályai  

Az emberi értékek, méltóság és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában 

A gyermekek autonómiájának, méltóságának, identitásának, magukkal hozott 

értékeinek, normáinak tiszteletben tartása 

A szociális munka értékei és az etikai kódex előírásai  

A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikája 

 

367.3.2. Ismeretek a gondozásról 

A gondozás célja, feladatai, területei 

A gondozás és nevelés egysége 

A rendszeresség, az állandóság szerepe a gyermek gondozásában  

Egyéni napi- és hetirend fontossága, életritmus a gyermekek életében 

A csecsemő- és gyermekgondozás területei, feladatai: a csecsemő fogása, tartása, 

emelése 



 

 

Fürdetés, a fürdetés eszközei 

Öltöztetés: a célszerű és évszaknak megfelelő ruházat, a ruházat kezelése 

A gyermek altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az egyes életkori szakaszokban; 

levegőztetés, napoztatás 

A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és egészségi 

állapotnak megfelelő étrend összeállítása 

A csecsemő és gyermek táplálása: az etetés, önállóságra nevelés, a rosszul evő, 

válogatós gyermek 

Az önellátás, önállóság kialakítása 

A gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozás lehetőségei, eszközei 

A gondozás, mint az esztétikai nevelés egyik színtere 

A bizalom és biztonság kialakításának lehetősége, az önértékelés, énkép 

kialakításának eszköze 

Kultúrhigiénés szokások kialakítása és formálása csecsemő- és gyermekkorban 

A csecsemő- és a gyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési 

tárgyai, a gyermek játékai és azok tisztántartása 

A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása, fertőzések elhárítása 

A játék, mint a legfőbb tevékenységi forma a gyermek életében, a játék szerepe a 

gyermek fejlődésében 

Egyéni ízlésformálás, kultúrhigiénés és egyéb szokások kialakításának lehetőségei 

 

367.3.3. Ápolási ismeretek 

Alapellátási feladatok: fekvőhely és felszerelése, ágyneműcsere, a csecsemő és 

gyermek ruházata, pelenkázási módok, napi testápolás, a beteg csecsemő és gyermek 

táplálása  

Konyhatechnikai eljárásokhoz kapcsolódó ismeretek 

A leggyakoribb ételallergiák ismerete; a diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, 

szerepe a beteg gyógyításában 

A beteg gyermek megfigyelésének szempontjai, a tünetek értelmezése (öntudat, 

viselkedés, sírás, turgor, fájdalom, váladékok, kardinális tünetek stb.) enyhítésének 

technikái, módszerei 

A beteg csecsemő és gyermek ápolása légúti betegség, hányás, hasmenés, székrekedés, 

fertőző betegség, láz esetén, a diéták felosztása 

Fizikális gyógymódok ismerete és alkalmazása: nedves belélegeztetés, hűtőfürdő, 

priznic, a száraz meleg és hideg alkalmazása, borogatások  

Gyógyszerelés, gyógyszerformák, a gyógyszerek alkalmazásának módjai 

gyermekkorban  

A gyógyászati segédeszközök fajtáinak, használatának és karbantartásának ismerete  

A gyermek megtanítása a biztonságos használatra, képességeinek megfelelően 

bevonása a segédeszköz karbantartásába 

 

367.3.4. Gyakori gyermekbalesetek, gyermekbetegségek 

Az elsősegélynyújtás alapszabályai 

Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és 

ellátásuk technikái 

Ájulás, fulladás, idegen test a testnyílásokban, a légutak átjárhatóságának biztosítási 

technikái  

Orrvérzés, mérgezés, törések, ficam, rándulás, sebellátás 

A gyógyszertárolás és gyógyszerelés szabályai, a házi patika szerei; fertőtlenítő 

eljárások és a fertőtlenítőszerek ismerete 



 

 

A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a 

munkahelyre vonatkozó biztonsági szabályok és előírások ismerete 

A veszélyforrások csoportosítása: háztartási, munkahelyi, közlekedési veszélyek, 

különböző tevékenységi formák veszélyei 

Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek, stb.) biztonságos tárolása, 

mozgatása, nyilvántartása, a veszélyes hulladékok tárolásának szabályai 

A gyermekintézményekre vonatkozó munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok 

ismerete 

A játékszerekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok 

A vészhelyzet jelzése, balesetvédelmi dokumentáció 

A veszélyhelyzet elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei: mindennapi 

érintésvédelmi és szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölésének feltételei, 

egyéni védőeszközök használata 

A leggyakoribb gyermekbetegségek fajtái, okai, hajlamosító tényezői  

A beteg objektív és szubjektív tünetei, a beteg megfigyelésének szempontjai, terápiája, 

életmódra vonatkozó utasítások, diéta 

Gyermekbetegségek: légutak betegségei (felső légúti hurutok, idegen test a légútban, 

krupp, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás) 

Emésztőrendszeri betegségek (hányással járó kórképek, hasi fájdalommal-, 

hasmenéssel járó megbetegedések, székrekedés, étvágytalanság, csecsemőkori 

sorvadás) 

Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros soványság, elhízás) 

Idegrendszeri betegségek (agyhártyagyulladás, idegrendszeri görcsbetegségek) 

gyermekkori fertőző betegségek 

Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban 

Védőoltások és szűrővizsgálatok fajtái, szükségessége, időpontjai, a védőoltások 

kísérő tüneteinek enyhítése esetleges szövődményei  

A szükséges beavatkozásokra való felkészítés módjai 

 

367.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, demonstrációs terem 

 

367.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

368. G

ondozási, ápolási gyakorlat tantárgy 72 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

368.1. A tantárgy tanításának célja 

A gondozási, ápolási feladatok ellátásához szükséges készségek, képességek kialakítása 

demonstrációs-termi és gyermekintézményekben, gyermekekkel végzett feladatok közben. 

A szükséges baleset- és munkavédelmi szabályok betartása a munkafolyamatok alatt. 

A korszerű gondozási, ápolási eszközök használatának, karbantartásának és 

fertőtlenítésének megtanítása. 

 



 

 

368.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

---  

 

368.3. Témakörök 

368.3.1. Gondozási, ápolási feladatok 

Részvétel a gyermek ellátását biztosító intézmény napi feladatainak ellátásában 

Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás szükségességének 

jelzése, részvétel a ruházat beszerzésében  

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok 

ellátásában 

A csecsemő- és gyermekápolás, gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása 

A fürdetés módja, menete 

Pelenkázás, tisztába tevés  

Öltöztetés, a levegőztetés feltételeinek előkészítése  

Ágyazás, az altatás előkészítése 

Lázmérés, lázcsillapítás, folyadékpótlás 

A leggyakoribb gyermekbetegségekkel kapcsolatos ápolási tevékenységek 

Testsúly, testmagasság mérése 

Gyermektáplálékok elkészítése 

Az ápolási és gondozási eszközök tisztántartása, tárolása 

Részvétel ruházat beszerzésében  

Környezet higiéné, fertőtlenítés, a környezet és a használati eszközök, játékok 

tisztántartása, karbantartása 

 

368.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermekellátó intézmény: bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, lakásotthon, 

gyermekotthon 

 

368.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10523-16 azonosító számú 

Gyermekfelügyelői feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10523-16 azonosító számú Gyermekfelügyelői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Megismerkedik a gyermeket ellátó intézmény 

működési rendjével, napirendjével 
x x 

Részt vesz a gyermekek fogadásának 

előkészítésében, a gyermekek fogadásában 
x x 

Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a 

reszocializációs esélyek növelésében 
x x 

Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség 

kialakulását a csoportfolyamatok, csoportdinamika 

figyelembevételével 

x x 

Elősegíti a gyermek kultúrájához kötődő ünnepek és 

hagyományok ápolását 
x x 

Felismeri a különleges és a speciális szükséglet 

jellemzőit 
x x 

Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket 

zsebpénzük beosztásában, felhasználásában 
x x 

Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, a 

gyógyászati segédeszközök használatát és 

karbantartását 

x x 

Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, 

krízishelyzetekben intézkedik 
x x 

Részt vesz a természetes és mesterséges környezet 

alakításában és rendben tartásában 
x x 

Háztartási feladatokat végez x x 

Megtanítja a háztartási gépek és eszközök 

használatát 
x x 

Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a 

gyereket az ételek elkészítésére 
x x 

Gazdálkodik és elszámol az átadott 

pénzeszközökkel 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   
A csoport működése x x 

Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése x x 

Önálló életvitelre való felkészítés x x 

Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése x x 

Saját tulajdon kialakításának és védelmének 

kérdései 
x x 

A testi és lelki bántalmazás tünetei x x 

A gyermeket ellátó intézmény működési rendje x x 

A szabadidős tevékenység szervezése x x 

Háztartásvezetés x x 

A gyermek egészségügyi ellátása   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Játékok használata x x 

Háztartási gépek és eszközök használata x x 



 

 

Dekorációs anyagok és eszközök használata 

(textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) 
x x 

Kézimunka anyagok és eszközök használata x x 

Kéziszerszámok használata x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Kézügyesség x x 

Szervezőkészség x x 

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Segítőkészség x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

konfliktusmegoldó készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Gyakorlatias feladat értelmezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

Problémamegoldás, adekvát hibaelhárítás x x 

 

369. G

yermekotthoni feladatok tantárgy 62 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

369.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók elméleti felkészítése a gyermekotthoni/ a gyermeket ellátó intézményben a 

gyakorlati munkavégzésre. 

Ismerje meg a gyermekotthonok/ a gyermeket ellátó intézmények 

működésének/működtetésének dokumentumait, tárgyi és személyi feltételeit. Legyen 

tisztában a gyermekotthoni asszisztens és a gyermekfelügyelői munkakör feladataival, 

kompetencia körével. 

Ismerje a gyermekotthoni élet megszervezésének területeit, a gyermekcsoportok 

kialakulását, működését. Legyen tudatában a szokások és hagyományok fontosságának a 

gyermekcsoport és az egyén életében. 

Tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat, igényeket, kapcsolatrendszereket és ezek 

tudatában szervezze a gyermek és a gyermekcsoport életét, járuljon hozzá az egyéni 

fejlesztéshez, reszocializációjához 

 

369.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekotthon tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi ismeretek tantárgy szakmai 

tartalmaihoz. 

 

369.3. Témakörök 

369.3.1. A gyermekotthon működése 

A gyermekotthon működési rendje, dokumentumai és kapcsolatrendszere  

A gyermekfelügyelő helye és szerepe a gyermekotthoni struktúrában, 

munkamegosztásban 

Részvétel a gyermekotthoni feladatok ellátásában, munkaköri feladatok 

A gyermekotthon tárgyi környezete  

Életkori sajátosságoknak megfelelő bútorzat, berendezési tárgyak és textíliák  



 

 

A gyermek- és ifjúsági felügyelő feladatai a környezet kialakításában, rendben 

tartásában, balesetveszély elhárításában  

A gyermekotthon baleset-, tűz-, és munkavédelmi szabályzatai  

A környezet alakításának kritériumai, jogszabályi előírásai. 

Közösségi és egyéni élettér kialakítása, közös és saját tulajdon kialakítása és védelme 

A saját tulajdon védelmének fontossága, tárgyi feltételei, a közös programok és az 

elvonulás lehetőségének megteremtése 

A gyermeki kapcsolatrendszer működésének támogatása, a kapcsolattartásra alkalmas, 

kulturált feltételek biztosítása 

A gyermek személyes tárgyainak, tanszereinek biztosítása, karbantartása, pótlása  

Egyéni igények, szükségletek figyelembevétele, zsebpénz felhasználás 

Ügyeleti feladatok a gyermekotthonban  

A krízishelyzetek, különleges események megfelelő kezelése, intézkedési, értesítési 

kötelezettség a veszély elhárítása, a problémamegoldása érdekében és azt követően 

A gyermeket ellátó intézmény házi- és szokásrendjének elfogadása 

Napirend, hetirend tervezésének szempontjai: a gyermekek életkorának, egészségi 

állapotának megfelelő életritmus kialakítása, a rekreáció biztosítása 

A folyamatos és egyéni napirend kialakításának szempontjai 

A gyermekek bevonása a gyermekotthon természetes és mesterséges környezetének 

alakításába, rendbetételébe: dekorálás a gyermekek bevonásával, textíliák, 

ruhaneműk, háztartási eszközök és kéziszerszámok, berendezési tárgyak 

karbantartása, javítása 

A gyermekek bevonása életkoruknak, képességeiknek és állapotuknak megfelelő 

mértékben a napi feladatok ellátásába, a háztartási gépek és eszközök biztonságos 

használatába  

Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata 

Szellemi, fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységek szervezésének 

szempontjai és lehetőségei a különböző életkorban  

Egészségnevelési lehetőségek a különböző életkorokban, szűrővizsgálatok, 

védőoltások, életmód, kapcsolatok 

A csoportösszetétel, a testi, szellemi adottságok és képességek figyelembevétele 

Kézimunkázás 

Szokások és hagyományok fontossága a gyermekotthoni életben, kialakulásuk – 

kialakításuk módjai, az egyéni szokások és hagyományok beillesztése a közös életbe 

 

369.3.2. A gyermekcsoport működése 

A csoportok szerveződése, típusai, a csoport dinamikája, szabályai, a tagok szerepe, 

helye a csoportban 

Szerepek és konfliktusok: kirekesztés és kirekesztődés, bántalmazások a csoporton 

belül, a csoport felkészítése új tag befogadására. 

Egyéni és csoportos tevékenységek rendszerének kialakítása, munkamegosztás a 

csoportban 

Új gyermek befogadásának fázisai: a befogadás előkészítése és a hozzáfűződő 

szervezési feladatok, a befogadás személyi és tárgyi feltételei. 

Az új gyermek megismerésének lehetőségei, módjai: szabályok, szokások és házirend 

ismertetése, felkészítés a csoportba való beilleszkedésre  

A beilleszkedés segítésének módjai, az új tag helye és feladatai a csoportban, bevonása 

a csoport életébe 

Közös élmények, szokások és hagyományok fontossága, csoportépítő, 

közösségformáló hatása  



 

 

A gyermekek magukkal hozott értékeinek, szokásainak, hagyományainak 

megismerése; ezek lehetséges beillesztése a csoport életébe 

A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek 

beillesztésének segítése, előítéletek, megkülönböztetés enyhítése, feloldása, 

feldolgozása  

A közösségi élettér, a közös használatú eszközök, a köztulajdon védelmének 

kialakítása, a magánszféra, saját tulajdonú használati tárgyak tiszteletben tartása 

A szokásostól eltérő viselkedés észlelése, az okok feltárása – segítségnyújtás a 

problémák megoldásában 

A viselkedési és beilleszkedési zavarok megnyilvánulása, korrekciós lehetőségek a 

gyermekkel kialakított együttműködés során 

Szocializációs hiányok pótlásának, hibák korrigálásának módjai, reszocializációs 

lehetőségek a gyermekotthonban, tanulási nehézségek, motivációk, a szociális 

kompetenciák fejlesztése 

A személyes használati tárgyak, saját tulajdon védelmének fontossága a biztonságérzet 

kialakulásában 

A zsebpénz célszerű, hasznos felhasználására ösztönzés lehetőségei, módjai 

 

369.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

369.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

370. G

yermekotthoni gyakorlat tantárgy 62 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

370.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a gyakorlati felkészítésének helyet adó gyermeket ellátó intézményt, 

annak működési dokumentumait.  

Legyen képes beilleszkedni a gyermeket ellátó intézmény felnőtt és gyermek közösségébe. 

A gyermeket ellátó intézmény mindennapos működését ismerje meg és fokozatosan 

vegyen részt részben, majd egészében önálló tevékenységek végzésében. Alkalmazza a 

gyermekek megismerésének módszereit. 

Legyen képes a gyermekek bevonásával önálló háztartási tevékenységek és egyéb 

szabadidős foglalkozások szervezésére. 

 

370.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekotthoni gyakorlat tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi ismeretek, a 

gyermekotthon tantárgyak szakmai tartalmaihoz. 

 

370.3. Témakörök 

370.3.1. Gyermekfelügyelői feladatok 

A gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény rendjének, dokumentumainak, 

házirendjének megfelelő munkavégzés 



 

 

Részvétel a gyermekcsoport mindennapi életének szervezésében, működtetésében 

A napi gondozási, nevelési feladatok ellátása a gyermekek bevonásával 

Beilleszkedés a gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény felnőtt kollektívájába 

A gondozási feladatokkal és a gyermek testi működésével kapcsolatos észrevételek, 

tapasztalatok feldolgozása, kommunikációja 

A gondozási feladatokhoz és a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó tervezés 

A gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény természetes és mesterséges 

környezetének rendben tartása, bekapcsolódás a háztartásvezetési feladatok 

elvégzésébe 

Részvétel a szabadidős és fejlesztő program tervezésében, szervezésében, 

lebonyolításában a gyermekek életkorához, egészségi állapotához, képességeihez és 

érdeklődéséhez igazodóan 

(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde); napközbeni 

gyermekfelügyelet; alternatív napközbeni ellátás. Részvétel a kultúrhigiénés szokások 

kialakításában, a napi gondozási feladatok ellátásában  

Étrend készítése, élelmiszerek beszerzése, ételkészítés, étkeztetés, háztartási feladatok 

ellátása 

 

370.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermeket ellátó intézmény: gyermekotthon, lakásotthon, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona 

 

370.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10524-16 azonosító számú 

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10524-16 azonosító számú Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Vezeti a nyilvántartást a gyermeket ellátó intézmény 

pénz- és egyéb eszközeiről 
x x 

Vezeti a gyermeket ellátó intézmény 

eseménynaplóját 
x x 

Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését   x 

Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos 

adatokat 
  x 

Segítséget nyújt a gyermek élettörténet- könyvének 

elkészítésében és vezetésében 
    

Segítséget nyújt a gyermekekkel kapcsolatos 

dokumentációs rendszer vezetésében 
x x 

Vezeti a nyilvántartást a gyermeket ellátó intézmény 

pénz- és egyéb eszközeiről 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   
A gyermek megfigyelése     

Élettörténet-könyv készítés   x 

A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer     

A munkakörhöz kötött dokumentáció x x 

Pénz- és eszközkezelés x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése x   

Köznyelvi és szakmai szöveg írásban és szóban való 

alkalmazása 
  x 

Elemi számolási készség x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Felelősségtudat x x 

Önállóság x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Közérthetőség   x 

Kapcsolatteremtő készség   x 

Irányíthatóság     

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x   

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

 

  



 

 

371. G

yermekotthoni adminisztrációs ismeretek tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

371.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekotthon alapító okiratának és annak mellékleteinek, szabályzatainak formai és 

tartalmi megismerése, megértése. Egyéb működési dokumentumok készítési menetének 

megismerése. A gyermekotthon fenntartásának módjai. A működésre ható szabályzók 

megismerése. A mindennapi munka adminisztrálásának, szabályainak és jelentőségének a 

megismerése. 

 

371.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi 

ismeretek, a gyermekotthon tantárgyak szakmai tartalmaihoz. 

 

371.3. Témakörök 

371.3.1. A gyermekotthon működésének szabályai, szabályzatai 

A gyermeki fejlődés dokumentálása, a dokumentálás fontossága  

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéből 

A gyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok folyamatos vezetése 

A gyermek egészségi állapotáról való információszerzés módjai, a hiányzó adatok 

pótlásának lehetőségei, dokumentálása 

Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága 

Az adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei 

A gyermekotthon működésének szabályzói 

A gyermekotthon alapdokumentációja, szabályzatai 

A gyermekotthon működését bemutató statisztikák, táblázatok, mutatók 

Gyermekotthon munkáját segítő projekt lehetőségek, pályázati lehetőségek 

A munkavállaláshoz kapcsolódó dokumentációk 

A munka teljesítésének dokumentumai 

A háztartásvezetéssel kapcsolatos adminisztráció 

A pénzkezelés szabályai 

Az átvett pénzeszközök célszerű felhasználása, szabályszerű nyilvántartása,  

elszámolása 

 

371.3.2. Gyermekfelügyeleti munka dokumentálása 

A gyermekotthon működésének adminisztrációja 

A gyermeki fejlődés dokumentálása, a dokumentálás fontossága, folyamatos 

vezetése 

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéből 

Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága,információszerzés 

módjai, a hiányzó adatok pótlásának lehetőségei 

Az eseménynapló vezetésének fontossága, szabályai 

Különleges események jelzése, dokumentálása 



 

 

A kapcsolattartás dokumentációja 

Pénzkezelési dokumentáció a gyermekotthonban 

A gyermekvédelmi nyilvántartási dokumentációs rendszer megismerése, kitöltésének 

személyi és időbeli szabályai 

Az adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei 

A gyermek és ifjúsági felügyelő közreműködési lehetőségei a kitöltésben 

 

371.3.3. Élettörténeti munka 

Az Élettörténeti munka jelentőségének felismerése 

A korai környezeti tényezők hatása a személyiségfejlődésre, a fejlődést akadályozó 

élettörténések felkutatásának fontossága 

Az élettörténeti munka terápiás lehetőségeinek ismerete 

Az élettörténeti munka, mint a felnőtt és a gyermek közötti nyílt kommunikáció, mint 

a múlt megismerésének, tudomásulvételének lehetősége 

Az élettörténet feldolgozásának technikái, tartalmi és formai lehetőségei.  

A gyermek bevonása az élettörténeti könyv készítésébe 

 

371.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

371.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

372. A

dminisztráció gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a 31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

372.1. A tantárgy tanításának célja 

Egy konkrét intézmény, gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény alapító okiratának és 

mellékleteinek, szabályzatainak formai és tartalmi megismerése, megértése a gyakorlatban. 

Egyéb, az intézményben használt működési dokumentumok készítési menetének 

megismerése, annak vezetése a gyakorlatban. A gyermekotthon/gyermeket ellátó 

intézmény fenntartásának módjainak áttekintése egy konkrét intézmény esetében. A 

működésre ható szabályzók megismerése a gyakorlatban. A mindennapos munka 

adminisztrálásának megismerése egy konkrét intézmény esetében. A 

gyermekotthonban/gyermeket ellátó intézményben zajló adminisztráció megismerése, 

gyakorlása. A gyermekfelügyelettel és a gyermekek fejlődésével, egészségi állapotával 

kapcsolatos dokumentálási munka gyakorlása. 

 

372.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az adminisztráció gyakorlata tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi ismeretek, a 

gyermekotthon, a gyermekotthoni, gyermekfelügyeleti dokumentációs ismeretek 

tantárgyak szakmai tartalmaihoz. 

 

372.3. Témakörök 

372.3.1. A gyermekfelügyeleti dokumentáció 



 

 

A gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény szervezetének és működésének, 

szabályzatainak megismerése 

A munkavégzés adminisztrációjának megismerése, szükség szerint vezetése, saját 

munkavégzés adminisztrálása 

A háztartásvezetéssel kapcsolatos adminisztráció megismerése, vezetése  

A gyermekfelügyelő és a gyermekotthoni asszisztens szerepének és kompetenciájának 

megismerése 

A gyermekvédelmi nyilvántartási dokumentációs rendszer megismerése, kitöltésének 

személyi és időbeli szabályai 

Az adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei. 

Élettörténeti könyv készítése, vezetésének folytatása a gyermek bevonásával 

A gyermek dokumentációjának áttanulmányozása, további információk megszerzési 

lehetőségének felkutatása 

A gyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok folyamatos vezetése 

Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága 

 

372.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermeket ellátó intézmény: gyermekotthon, lakásotthon, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona. 

 

372.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11676-16 azonosító számú 

Családpedagógiai alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11676-16 azonosító számú Családpedagógiai alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK    
Tiszteletben tartja a csoportjába, osztályába járó 

gyermekek, tanulók valamint családtagjaik értékeit, 

autonómiáját 

x     

Munkáját előítélet-mentesen, és a szakmai 

titoktartás szabályai szerint végzi 
  x   

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x   

Együttműködik más szakemberekkel x x   

Felismeri az egyéni, családi és krízishelyzeteket   x   

Felismeri a család elemi életfeltételek hiányát   x   

Megérti, újrafogalmazza a problémát     x 

A felismert problémát megoldandó feladatként 

értelmezi 
    x 

Támogatja a problémamegoldást   x   

Keresi a kialakult probléma háttereit   x   

Értelmezi, kezeli a családon belüli, valamint a 

család és az intézmény között kialakult 

konfliktusokat, alkalmazz a konfliktuskezelése 

technikákat 

  x x 

Konszenzusra, kompromisszumra törekszik     x 

Együttműködik pedagógusokkal, szaktanárokkal, 

szociális szakemberekkel, a családokkal történő 

együttműködés elősegítése érdekében 

    x 

Felismeri a családi diszfunkciókat x x   

Részt vesz a családról szóló információgyűjtésben x   x 

Elősegíteti az intézmény és a család interakcióját, 

kommunikációját 
    x 

Észleli a gyermek, tanuló pszichés állapotának 

változásait, problémafeltárást végez 
  x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
A család fogalma x     

Család típusok x     

A család, mint közösség x     

A család, mint interakció x     

A család rendszerszemléletű modellje x     

A család fejlődése, életciklusai x     

A család funkciói x     

A család funkciózavaraiból adódó jelenségek, 

családi konfliktusok 
x     

Devianciák megjelenése a családban   x   

Hátrányos helyzet fogalma   x   

Veszélyeztetettség fogalma   x   

Iskolakerülés és családi reakciók       

Gyermekszegénység megjelenése x     



 

 

Fiatalkorú bűnöző a családban x x   

A krízis fogalma, krízishelyzetek a családban   x   

A biztonságos kötődés és szerepe a gyermeki 

személyiség alakulásában 
    x 

A család, mint támogató rendszer, és mint 

problémaforrás 
      

Az emberi szükségletek rendszere   x   

Családi mentálhigiéné fogalma   x   

A család és a gondozó-nevelő, nevelő-oktató 

feladatot végző intézmények integrációjának 

problémái 

      

A konfliktus fogalma, típusai   x   

Konfliktuskezelési stratégiák     x 

Az előítélet fogalma, típusai az előítéletes 

személyiség 
  x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x x   

Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg 

megértése 
x x x 

Köznyelvi és szakmai szöveg írása x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x 

Információforrások kezelése x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Szervezőkészség x   

Elhivatottság x   

Önállóság x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    

Konfliktusmegoldó készség x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
Gyakorlatias feladatértelmezés   x 

Tervezés x   

Kreativitás, ötletgazdagság   x 

 

373. P

edagógiai szociológia tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

373.1. A tantárgy tanításának célja 

. 

 

373.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Pedagógiai szociológia tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik 

a 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei modul, Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi ismeretek tantárgy szakmai tartalmával. 

 

373.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

373.4. A tantárgy értékelésének módja 



 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

374. C

saládi mentálhigiéné tantárgy 16 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

374.1. A tantárgy tanításának célja 

A mentálhigiéniai alapismeretek tanításának célja a mentálhigiénés szemléletmód 

megalapozása, a lelki egészségvédelem alapfogalmainak megismertetése 

 

374.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A mentálhigiéniai ismeretek tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pszichológia és a nevelés elméleti 

tartalmakhoz. 

 

374.3. Témakörök 

374.3.1. Családi mentálhigiéné 

 A mentálhigiéné fogalma 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

Az emberi szükségletek rendszere, sérülése 

A család lelki egészségének tényezői 

A krízis fogalma 

Krízishelyzetek a családban 

A család elégtelen, hibás működése 

Az elhanyagolás 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A túlkötés problémái 

Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A konfliktus fogalma, típusai 

Konfliktuskezelési stratégiák 

Koordináció a pedagógusokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel 

 

374.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Iskolai tanterem 

 

374.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

375. F

ejlődéslélektanialapok tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 



 

 

375.1. A tantárgy tanításának célja 

 

 

375.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Fejlődéslélektani alapok tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei modul Pedagógiai, 

pszichológiai ismeretek tantárgy szakmai tartalmával. 

 

375.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

375.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11677-16 azonosító számú 

Kapcsolattartás formái családokkal 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11677-16 azonosító számú Kapcsolattartás formái családokkal megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Tiszteletben tartja a csoportjába, osztályába járó 

gyermekek, tanulók valamint családtagjaik 

értékrendjét, autonómiáját 

x x 

Munkáját előítélet-mentesen, és a szakmai titoktartás 

szabályai szerint végzi. 
x x 

Betartja szakmai kompetenciahatárait x x 

Együttműködik más szakemberekkel x x 

A szakemberekkel együttműködve előkészíti a 

családlátogatást 
x x 

Felveszi a kapcsolatot a családdal: telefonál, üzenő 

füzetbe ír, személyesen konzultál 
x x 

Időpontot egyeztet x x 

Ismeri a család megfigyelésének szempontjait x x 

Vezeti a családlátogatás jegyzőkönyvét x x 

Szükség esetén a szakemberrel együttműködve a 

család számára segítséget ajánl 
x x 

Folyamatos kapcsolatot tart fent a családdal x x 

Előkészíti a szülői értekezletet: értesíti a szülőt, 

termet rendez 
x x 

Előkészíti a fogadó órát: értesíti a szülőt, termet 

rendez 
x x 

Előkészíti a nyílt napot: értesíti a szülőt, felkészíti a 

gyermeket, tanulót, termet rendez 
x x 

Munkadélutánokat szervez x x 

Intézményi programokat, ünnepélyeket szervez x x 

Meghívót készít x x 

Aktualizálja a hirdetőtáblát, telefonál, e-mailt ír x x 

Bevonja a családot az intézményi programokba, 

ünnepélyekbe 
x x 

A gyermek érdekében a külön élő szülőket békés 

kapcsolattartásra ösztönzi 
x x 

Családi, iskolai élet rendezvényein a gyermek, 

tanuló aktív részvételét támogatja 
x x 

Felhívja a gyermekek figyelmét a szabadidő 

hasznos eltöltésére 
x x 

Részt vesz a szülővel történő segítő beszélgetésben x x 

Kulturáltan öltözködik, illendően viselkedik   x 

SZAKMAI ISMERETEK   

A családdal történő kapcsolattartás szükségessége, 

jelentősége 
x x 

A családdal történő kapcsolattartás formái x x 

A családlátogatás x x 

A családlátogatás előkészítésének lépései x x 

Kapcsolatfelvétel formái, szabályai x x 



 

 

Kommunikáció a szülővel x x 

A családlátogatás megfigyelési szempontjai, 

jegyzőkönyve 
x x 

A megjelenés, öltözet, viselkedés illemtana x x 

Szülői értekezlet jelentősége, szerepe x x 

Fogadó órák jelentősége, szerepe x x 

Nyílt napok jelentősége, szerepe x x 

Munkadélutánok jelentősége, szerepe x x 

Intézményi programok, ünnepélyek x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban   x 

Szakmai nyelvű beszédkészség   x 

Információforrások kezelés x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Szervezőkészség  x  

Megbízhatóság  x  

Pontosság   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Konfliktusmegoldó készség   x 

Kapcsolatteremtő készség   x 

Tolerancia   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Gyakorlatias feladatértelmezés   x 

Tervezés   x 

 

376. A 

kapcsolattartás elmélete tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

376.1. A tantárgy tanításának célja 

A kapcsolattartás elmélete tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek 

az óvodák és iskolák szakmai munkájába, ismerjék meg a családdal történő kapcsolattartás 

formáit, tájékozódjanak a kapcsolatfelvétel módjairól, ezáltal szélesítsék szakmai 

tudásukat 

 

376.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, – 

kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a „Kapcsolattartás gyakorlata” 

tantárgyhoz 

 

376.3. Témakörök 

376.3.1. Kapcsolattartás a családdal 

A kapcsolattartás jelentősége 

A kapcsolattartás formái 

A családlátogatás, a családlátogatás előkészítése 

A szülővel történő kapcsolatfelvétel formái, szabályai 

A kommunikáció szabályai, illemtana 



 

 

A családlátogatás szerepe, gyakorisága, a felkészülés és lebonyolítás lépései 

A családlátogatás megfigyelési szempontjai 

A családlátogatás jegyzőkönyve 

A megjelenés, viselkedés, öltözet illemtana 

A szülői értekezletek szerepe, gyakorisága, a felkészülés és lebonyolítás lépései 

A fogadóóra szerepe, gyakorisága, a felkészülés és lebonyolítás lépései 

A nyílt napok szerepe, gyakorisága, a felkészülés és lebonyolítás lépései 

Munkadélutánok szerepe, gyakorisága, a felkészülés és lebonyolítás lépései 

Az intézményen belüli programok, ünnepélyek formái, fajtái, a felkészülés és 

lebonyolítás lépései 

         Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége 

 

376.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

376.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

377. K

apcsolattartás gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 Családsegítő asszisztens mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

377.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a pedagógiai gyakorlatba, az 

óvodák és iskolák szakmai munkájába. Legyen alkalmuk megfigyelni a pedagógus és a 

család kapcsolattartásának folyamatát, tájékozódni a kapcsolatfelvétel módjairól és 

formáiról, valamint megfigyelőként részt venni a különböző rendezvényeken. 

 

377.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, – 

kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a „Kapcsolattartás 

elmélete”tantárgyhoz 

 

377.3. Témakörök 

377.3.1. A családdal történő kapcsolattartás formáinak megfigyelése, 

problémahelyzetek elemzése 

A megfigyelés módszerének alkalmazása, etikai szabályainak betartása  

Pedagógusok összehangolt munkájának megfigyelése 

Az intézmény napirendjének megismerése 

A családdal történő kapcsolattartás módjainak megfigyelése a gyakorlatban 

A szülővel történő kulturált kommunikáció megfigyelése a gyakorlatban 

A családlátogatás előkészítésének és lebonyolításának megfigyelése a gyakorlatban, 

segítségnyújtás a dokumentáció előkészítésében 

A családlátogatások jegyzőkönyvének elemzése, értelmezése 

A szülői értekezletek előkészítésének és lebonyolításának megfigyelése a gyakorlatban 

A fogadóóra előkészítésének és lebonyolításának megfigyelése a gyakorlatban 



 

 

A nyílt napok előkészítésének és lebonyolításának megfigyelése a gyakorlatban, részvétel 

és segítségnyújtás a programon 

Munkadélutánok előkészítésének és lebonyolításának megfigyelése a gyakorlatban 

Az intézményen belüli programok, ünnepélyek előkészítésének és lebonyolításának 

megfigyelése a gyakorlatban, részvétel és segítségnyújtás a programon 

Szituációs feladatok megoldása a családdal történő kapcsolattartás témakörben 

 

377.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 A köznevelési rendszer intézménye 

 

377.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

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: 
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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 

SZAKMAI ISMERETEK  
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x 

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai   

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   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  
Információforrások kezelése  x 

Biztonsági szín- és alakjelek  x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Felelősségtudat x  

Szabálykövetés x 

Döntésképesség  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x  

Irányítási készség  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x  

Helyzetfelismerés x  



 

 

 

378. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

378.1. A tantárgy tanításának célja 

 

 

378.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelmény 

modulhoz tartozó tantárgy és témakörei megegyezik a 12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy egy részének szakmai 

tartalmával. 

 

378.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

378.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10529-16 azonosító számú 

A napközbeni gyermekellátás feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10529-16 azonosító számú A napközbeni gyermekellátás feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK     
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében x     x x 

Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a 

szülő számára a gyermek gondozására, illetve a 

gondozási feladatokat a gyermek 

alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi át 

a szülőtől 

x  x x   

Segíti a gyermeket az új környezetbe való 

beilleszkedésében 
x  x   x 

Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek 

közérzetéről, fejlődéséről 
  x   x 

Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos 

jeleit, állomásait 
x  x x x 

Észleli a testi és szellemi fejlődésben való 

elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve 

az orvos felé 

 x x x x 

Figyelemmel kíséri a korhoz kötött védőoltások 

meglétét, hiányukra felhívja a szülő figyelmét 
 x     x 

Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és 

azok karbantartását 
 x  x   x 

Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési 

feladatokat 
  x   x 

Gyógypedagógus irányításával végzi a korai 

fejlesztés, gondozásba épített feladatainak 

ellátását 

  x x x 

Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő 

napirendet 
x  x  x x 

Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az 

egészséges fejlődést biztosító napi étkezés 

biztosítására 

   x x x 

Részt vesz az ünnepek előkészítésében, 

lebonyolításában, életkortól függően bevonja a 

gyermeket és lehetőségek szerint a családját is 

x  x    x 

A napközbeni ellátás intézményei x  x  x 

A beszoktatás módszerei  x  x  x 

Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások x  x x x  

A kölcsönös információátadás jelentősége és 

szabályai 
x  x  x 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége x  x   x 

Az egyéni szükségletek kielégítésének 

lehetőségei csoportkörülmények között 
x  x x x 

A gyógyászati segédeszközök és karbantartásuk    x x x 

A helyes napirend kialakítása x x  x x 

Az egészséges táplálkozás alapjai     x x 

A játékfejlődés szakaszai    x x x 



 

 

SZAKMAI ISMERETEK     

A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék 

fejlődést segítő szerepe 
  x  x x 

Az ünnepek, hagyományok, szokások jelentősége   x  x x 

Az eltérő fejlődésre mutató jelek    x x x 

A bölcsődei korai fejlesztés módszerei   x x x 

A kisgyermek környezetében elvárt higiénés 

követelmények 
   x x x 

A fertőző betegségek megelőzésében alkalmazott 

eljárások 
    x x 

Szervezés és felvilágosítás   x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban   x   x 

Kézírás   x   x 

Szakmai nyelvű beszédkészség   x x  x 

Informatikai eszközök használata   x   x 

Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, 

papírok, stb.) használata 
      x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Szervezőkészség   x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség   x x x 

Döntésképesség   x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Konfliktusmegoldó készség   x x x 

Kapcsolatteremtő készség   x x x 

Kompromisszumkészség  x x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Gyakorlatias feladatértelmezés   x x x 

Tervezés  x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság   x  x x 

 

379. A 

napközbeni kisgyermekellátással kapcsolatos ismeretek tantárgy 110 óra/110 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

379.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermek- és családvédelem jogi hátterének megismerése és megszilárdítása, különös 

tekintettel a gyermekvédelem rendszerére, a szakmai tájékozottság és tájékoztatás 

érdekében. Szolgáltatásszemléletű napközbeni ellátásra való felkészülés 

(paradigmaváltás). Az áttekintő képesség, a rendszerben való gondolkodás, a családi és 

intézményes nevelés kölcsönhatásainak ismerete, az együttműködés formái és lehetőségei. 

Szakmai ismereteinek hatékony alkalmazása. 

 

379.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat; Társadalomismeret; Család- és 

szociálpolitika; Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 

 

379.3. Témakörök 

379.3.1. A napközbeni ellátás rendszere és formái 



 

 

A napközbeni ellátás definíciója, funkciója, törvényi háttere a gyermekvédelem 

rendszerében  

A nemzetközi megállapodások, a hazai (családjogi, gyermekvédelmi, köznevelési, 

egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség, fogyatékos személyek jogai) törvények 

Az intézményes kisgyermeknevelés története, az egyes korok nevelésről, nevelőkről 

és gyermekképről alkotott felfogása 

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményes és egyéb, ill. alternatív formái 

Az ellátások működésének és igénybevételének feltételei, lehetőségei, szabályai, az 

egyes ellátások szakmai programjai  

Az önkormányzat – mint fenntartó – szerepe a lakossági igények monitorozásában és 

a kisgyermekellátások biztosításában 

A civil szféra megjelenése és térhódítása a napközbeni kisgyermekellátásban 

Családi bölcsőde jellemzői, a bölcsődei ellátás formái: bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde 

Többcélú, ill. egységes óvodai-bölcsőde intézmények  

Ellátási szerződések, együttműködési formák 

Az intézmények/szolgáltatások finanszírozása, működtetése.  

A napközbeni ellátás feltételrendszere, a minőség biztosítása  

A szolgáltatás felügyelete, ellenőrzése, kapcsolatrendszere  

Az egyes szolgáltatási formák alapelvei, alapprogramjai, sokszínűsége 

Az ellátások időbeni, célcsoportbeli meghatározottsága 

Az alternatív ellátások célja, lényege, formái: bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde); napközbeni gyermekfelügyelet; 

alternatív napközbeni ellátás 

Előnyei, hátrányai, feltételei, fenntartási formái, foglalkozási rendek 

Tájékoztatás, kapcsolattartás, dokumentáció 

A gyermekek biztonságáról való gondoskodás 

Speciális igények kielégítése 

 

379.3.2. A család és az intézmény kapcsolata 

A családi és munkahelyi szerepek és elvárások összeegyeztetése, a változás elfogadása 

és feldolgozása  

Családi elvárások, anyaság, a gyermek viselkedésének változása 

A családi szocializációt kiegészítő bölcsődei szocializáció 

Környezeti tényezők és kortársak szerepe és hatása a kisgyermek viselkedésére 

A családi és az intézményi értékütközések kezelése, a bizalom és az elfogadás szerepe 

a szülő és az intézmény kapcsolatában  

A gyermeknevelés segítése, a szülői szerep megerősítése 

Kapcsolattartási formák (kiemelten a napi találkozás, a szülőcsoportos beszélgetés), 

lehetőségek, módszerek, helyszínek és azok hatékonysága a kisgyermek nevelésében  

A szülőtől való elválás, beszoktatás, a gondozás és a felnőtthöz fűződő érzelmi 

kapcsolat kialakulása 

A családdal való ismerkedés módjai, kölcsönös látogatások szervezése, azok 

előkészítésének feladatai 

A szülő tájékoztatása az intézmény vagy szolgáltatás céljáról, a szolgáltatás rendjéről, 

a gyermek gondozási-nevelési helyszíneinek, a gyermekkel foglalkozó személyeknek 

a bemutatása 

A gyermek beilleszkedése a csoportba, az anyával való személyes kapcsolat 

jelentősége a gyermek adaptációjában 



 

 

A szülő folyamatos tájékoztatása a gyermek gondozása-nevelése során történt fontos 

eseményekről szóban, illetve írásban (faliújság, üzenőfüzet, honlap) 

 

379.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, könyvtár terem, gyakorlóterület intézményei 

 

379.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

380. A 

kisgyermekkori nevelés tantárgy 264 óra/264 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

380.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermek gondozását, nevelését vállaló felelősségteljes magatartás és szakmai ismeretek 

elsajátítására, a hatékony megoldások adekvát alkalmazására való felkészülés. A tanulás 

kisgyermekkori sajátosságait támogató pedagógiai attitűd kialakulása. Konkrét 

élethelyzetek elemzésének gyakorlása a gondozás - nevelés jellemző szituációiban. A 

gyermeki méltóságot tiszteletben tartó, megértő, humánus magatartás megalapozása a 

tudatosság, az átláthatóság, a következetesség, a rendszeresség tükrében, a biztonságérzet 

megteremtésével. 

 

380.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat; Család és szociálpolitika 

Szociálpolitika; Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 

 

380.3. Témakörök 

380.3.1. A kisgyermeknevelő mint hivatás 

A kisgyermeknevelő személyisége 

A családi nevelés fontossága és elsődlegessége 

A gondozás és a nevelés elválaszthatatlansága és összefüggései 

A kisgyermekkor hatása az egyén életének alakulására 

A nevelési folyamat jellemzői, a kisgyermeknevelő gyermekhez való viszonya, 

módszerek, eszközök 

A bizalom és az elfogadás szerepe a kisgyermeknevelő munkában.  

Harmonikus kapcsolat kiépítése a gyermekkel, a szülővel, a munkatársakkal, a 

társterületek szakembereivel 

A konfliktusok megoldása, a nyugodt légkör biztosítása és a gondozási-nevelési 

feladatok megoldása 

A szakmai tudás és az önismeret szerepe a munkában, kompetenciák és munkakörök 

A kisgyermeknevelő kapcsolatrendszere 

Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, burn-out – kiégés 

elleni védelem, attitűd és elégedettségi vizsgálatok, továbbképzések és házi 

továbbképzések, szakmai nap 

Az intézmény arculatának, szakmai értékeinek képviselete, menedzselési, vezetési 

technikák és módszerek elsajátítása, gyakorlása  

A szolgáltatás reális értékelése, a fejlesztendő területek kijelölése 



 

 

 

380.3.2. A kisgyermek személyiségének fejlődése 

A család szerepe a gyermek fogadásában, a korai anya-gyermek kapcsolat 

Fejlődéslélektani alapfogalmak: a fejlődéslélektan célja, feladata, a fejlődés, az érés, a 

tanulás  

A fejlődés törvényszerűségei, szakaszai, szerkezet és funkció, kritikus és szenzitív 

szakaszok 

A mozgás, az érzékelés és az észlelés fejlődése a csecsemő és kisgyermekkorban 

Az emlékezet, képzelet, a figyelem, a gyermeki fantázia 

Az érzelmek fejlődése, az egészséges fejlődés jelei, főbb állomásai, a pozitív és 

negatív érzelmi megnyilvánulások, és azok kezelése 

Az érzelmi elhanyagolás és következménye 

Motivációk és az akarati cselekvés 

Az aktivitás és a tevékeny életmód jelentősége 

A gyermeki viselkedés megértése a fejlődés lélektani ismeretek birtokában 

 

380.3.3. A kisgyermekkor pedagógiája, eltérő fejlődés 

A kisgyermekkori nevelés irányelvei, módszerei 

Pedagógiai tájékozottság a kisgyermekkorban megnyilvánuló pszichés sajátosságok és 

jelenségek megértésére 

A gyermeki aktivitásra, együttműködésre épülő nevelési folyamat sajátosságai 

A szociális viselkedés szabályainak elsajátítása, a személyes kapcsolat jelentősége 

Reális követelményállítás, jutalmazás, büntetés 

A gyermek önállósága, a döntés lehetősége, aAz önállóság sürgetésének vagy 

akadályozásának veszélyei, a szülőkkel való együttműködés az önállóság 

érvényesítésében 

A csoportban nevelés elvei és nehézségei, a csoportos nevelés és a családi nevelés 

kapcsolódása 

A családból a napközbeni ellátásba kerülés, beszoktatás, csoportváltás, 

intézményváltás 

Eltérő ütemben fejlődő és vegyes életkorú gyermekek a csoportban; alkalmazott 

pedagógiai módszerek, gyakran előforduló nevelési nehézségek kezelése 

Magatartási és beilleszkedési nehézségek és zavarok, a szorongás és agresszivitás, 

mint a fejlődési feszültségek tünetei, frusztrációs következményei, a viselkedés 

személyenkénti változása  

Nevelési, szocializációs ártalom, szorongás és agresszivitás, válsághelyzetek a 

gyermek életében (válás, közvetlen hozzátartozó elvesztése, gyász, 

gyermekelhelyezés, súlyos betegség, kórházi tartózkodás stb.)  

A bántalmazott gyerek viselkedése, viselkedészavarai 

Fejlődési eltérések, mozgás, beszédfejlődési problémák 

Szocializációs problémák, az éntudat fejlődésének kritikus pontjai 

Az eltérő fejlődésmenet élettani háttere, oka 

A sajátos nevelési igény értelmezése, szocializáció az értelmi, érzékszervi, 

mozgásbeli, beszédfejlődésben akadályozott gyermeknél, a korai felismerés 

jelentősége 

A sajátos nevelési igény esetén fejlesztendő területek – motoros funkciók, kognitív, 

szenzoros fejlesztés, beszéd, kommunikáció  

A korai fejlesztés dilemmái, prevenció, korrekció, terápia, integráció, inklúzió, 

szegregáció  



 

 

Ellátási lehetőségek, diagnosztika, intézményi ellátás, alternatív lehetőségek, a korai 

fejlesztésben részt vevő szakemberek együttműködése, a napközbeni ellátás 

lehetőségei, feltételei 

 

380.3.4. A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése, beszédfejlődése 

Az alapmozgások elsajátítása, átmeneti mozgások jelentősége, helyzetváltoztató, 

helyváltoztató mozgások, egyéni sajátosságok és különbségek a mozgásban 

A mozgásfejlődés feltételei, a felnőtt feladata a feltételek biztosításában, a 

mozgáskedv fenntartásában, a mozgásfejlődést segítő öltöztetés, játékok, eszközök  

A mozgásfejlődést támogató helyes kisgyermeknevelői magatartás, a 

mozgásfejlődésbe beavatkozó magatartás, a fejlődést kedvezőtlenül befolyásoló 

eszközök, mozgásában akadályozott gyermek aktivitási lehetőségei, feltételei  

 

A beszéd kialakulása és fejlődése, differenciálatlan hangadás, gőgicsélés, gagyogás,  

hangcsoport 

Helyzetek megértése, szavak megjelenése, a jelentésfejlődés folyamata 

A gondozás közbeni beszélgetés és a beszédfejlődés 

A felnőtt beszélőkedvet fenntartó helyes magatartása 

A beszéd útján történő tájékozódás, érdeklődés alakulása a kisgyermekkorban 

A gyermek kérdései, a helyes feleletadás szabályai 

A helytelen szóhasználat alapesetei, az ismételtetésnek, a kiejtés, a nyelvtani szerkezet 

javítgatásának hatása a gyermek beszélő kedvére 

Beszélgetés az ún. nehéz kérdésekről  

A beszédfejlődés értékelése, esetleges problémák megállapítása 

A megkésett beszédfejlődés okai, tünetei, típusai 

 

380.3.5. A kisgyermek játéktevékenysége 

A játék definíciója, jelentéstartalma, szerepe a gyermek életében, a játék, mint a 

gyermek élettevékenysége 

A játéktevékenység fejlődése 

A játék, mint belső indíttatásból fakadó örömforrás, szerepe a belső feszültségek 

csökkentésében, az érzelmek át- és kiélésében 

A helyes magatartási formák, szabályok elsajátítása a játék során 

A játszóhely kialakításának szempontjai korosztályi összefüggései 

A megfelelő játékeszközök kiválasztásának szempontjai a gyermekcsoportban, 

mennyiség, kínálás, a felnőtt játékban való részvétele, beavatkozásának szükségessége 

Figyelemmegosztás a játszó és az egyéb ellátásra szoruló gyermek között, az 

elismerés, a segítés, az ötletadás helyes és helytelen módjai 

A játék, mint fejlesztő lehetőség; mozgásfejlesztő, érzékelésfejlesztő, beszédfejlesztő 

hatásai 

A játék, mint közösségformáló erő 

 

380.3.6. Gyermekirodalom, ének, zene, vizuális nevelés 

A gyermekirodalom szerepe, fontossága a kisgyermek életében, fejlődésében 

A gyermekirodalom műfajai; gyermekvers, népmese, közmondások, szólások, találós 

kérdések 

Mesefajták és korosztályi jellemzői, a „fokozatosság elve” a mesélésben 

A mondóka, vers-mese, mint az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszközei, az értelmi, 

érzelmi nevelés területén betöltött szerepe jelentős; a beszéd, az emlékezet, a 

gondolkozás és a képzelet egyaránt fejlődik általa  



 

 

A világ, a valóság megismerése a mesék révén, azonosulás a mese hősökkel, 

feszültségfeloldás 

Életkori sajátosságok a mesélés során, speciális szempontok a 3 év alatti gyermekek 

esetében 

Ének és mozgás együttessége, ritmusérzékelés, figyelemmegosztás, hangulat, 

hangzás, játékos zenélés legfőbb célja, hogy felkeltsük a gyerekekben a zenei 

érdeklődést 

Az irodalmi és zenei anyagok és eszközök közötti válogatás szempontjai 

A képeskönyv nézegetésének helyzetei, a kornak és fejlettségnek megfelelő 

képeskönyvek 

Dal és mondókaismeret, a magyar gyermekdalok, mondókák jellemzői 

A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermek zenei nevelésében, a zenei tevékenységek 

tervezése, napirendje, a rendszeressége (ünnepek, hagyományok és a zenei nevelés 

kölcsönhatása) 

A vizuális tér környezetesztétikai szempontok szerinti alakítása, a gyermekek vizuális 

fejlődése, kreatív tevékenységek tervezése, szervezése 

 

380.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, illetve kisgyermekeket ellátó intézmények 

 

380.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

381. A 

kisgyermek gondozása tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

381.1. A tantárgy tanításának célja 

Az alapozó ismeretek elsajátítása után elmélyíteni, bővíteni, fejleszteni a 

kisgyermeknevelő gondozási tevékenységét. Megtanítani a kisgyermek fizikai és érzelmi 

biztonságának és jólétének megteremtésével történő gondoskodást. Tudjon bensőséges, 

interakciós helyzetet teremteni a kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek elsődleges 

célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

 

381.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat; Család – és szociálpolitika; 

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 

 

381.3. Témakörök 

381.3.1. A három év alatti kisgyermek gondozási feladatai, tárgyi környezete 

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 

A kisgyermeknevelő magatartása 

A gondozás szerepe a gyermek mozgásfejlődésében 

A csecsemő és a kisgyermek étkezésével kapcsolatos gondozási feladatok 

Fürdetés, mosakodás, öltöztetés 

A pelenkázás 

Az alvással, pihenéssel kapcsolatos gondozási feladatok 



 

 

Étkeztetés, étkezéssel kapcsolatos problémák, és megoldásuk lehetőségei 

Az önállóság alakulása, az önállósodási törekvések segítése 

A szobatisztaság 

A gyermek napirendje, szerepe a biztonságérzet kialakulásában, fenntartásában 

A szabad mozgás, aktivitás jelentősége 

Szobai és udvari játékok 

A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek 

aktivitási lehetőségei, speciális eszközei, feltételei 

Gondozási hibák 

Az intézmény, szolgáltatás helyiségei, a berendezésre vonatkozó szabályok, előírások 

Gyógyszerek, vegyszerek tárolása 

Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek 

aktivitási lehetőségei, feltételei, speciális eszközei 

 

381.3.2. A kisgyermek egészsége 

Az első 3 év testi fejlődésének szakaszai, annak jellemző változásai 

Az egészség és az egészséges életmód fogalma, feltételei, a kisgyermekkorban 

kezdődő egészségtudatos magatartás kialakítása 

A napközbeni gyermekellátás intézményeivel, szolgáltatásaival szemben támasztott 

egészségügyi követelmények 

A gyermek akut megbetegedésének tünetei, azok felismerése. Lázcsillapítás, 

folyadékpótlás módjai, diéta biztosítása 

Balesetek: idegen test, vérzések, sérülések, törés, rándulás, mérgezés tünetei, 

elsődleges ellátásuk 

A teendők sorrendje, a szülővel való kapcsolat felvétele a gyermek betegsége, balesete 

esetén. Beteg csecsemő és kisgyermek ápolása. 

 

381.3.3. A kisgyermek táplálása 

A helyes táplálkozás irányelvei 

 A közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás és forgalmazás feltételei, 

jogszabályi háttere 

Táplálkozási irányelvek, színvonalas étkeztetés szabályai. A gyermekélelmezés célja, 

feladata és feltételrendszere 

Az élelmezés, táplálkozás jelentősége a gyermek fejlődésében. 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása és segítése, példamutatás 

A rágásra tanítás folyamata 

A túl- és alultápláltság problémái 

A gyermek ízlésének, étkezési kultúrájának formálása és elfogadása 

A csecsemőtáplálás szabályai 

A csecsemő és kisgyermek élelmezésének fiziológiai alapjai, a korszerű, minőségi 

étkeztetés követelményei 

A tápanyagok fajtái, tápanyagszükséglet, tolerancia 

Élelmi anyagok, élelmiszerek, azok csoportosítása, összetétele, jelentősége, 

felhasználása 

Étrendtervezés, étlapkészítés 

Tejkonyha 

HACCP rendszer. Gyermekközösségben alkalmazható diéták, a vegetáriánus étkezés. 

Táplálkozási problémák, gyógyélelmezés 

 

381.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

 

Demonstrációs terem, a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény 

 

381.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

382. A 

napközbeni kisgyermekellátás gyakorlata tantárgy 279 óra/279 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

382.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermek gondozását, nevelését vállaló felelősségteljes magatartás és szakmai ismeretek 

birtokában a gondozási, nevelési feladatok szükségletének felmérése, a gondozási nevelési 

munka megismerése a megfigyelése során, ill. a tanultak gyakorlatban történő alkalmazása. 

 

382.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat; Társadalomismeret; 

Szociálpolitika; Pszichológiai és pedagógiai ismeretek; A napközbeni kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek; Kisgyermekkori nevelés; Kisgyermek gondozása 

 

382.3. Témakörök 

382.3.1. Az ellátási szükségletek felmérésének gyakorlata 

A napközbeni ellátások fogalomtára és fogalommagyarázata 

A napközbeni gyermekellátás iránti igények és lehetőségek felmérése 

A települések kötelezettségei a gyermekek napközbeni ellátásában. 

Egy adott település lakosságának összetétele, a gyermekek korosztályos aránya 

Gyermekjóléti alapellátás intézményeinek feltérképezése, feladatellátásuk jellemzői. 

A fogyatékkal élő és speciális igényű gyermekek helyzete a településen 

A bölcsőde, családi bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, a gyermekek 

napközbeni ellátása; a gyermekjóléti alapellátások formái alapellátások működési 

alapelvei, tárgyi feltételei, helyiségei, berendezése, személyi feltételei, a szakemberek 

munkaköri sajátosságai és feladatai megfigyelése, elemzése, értékelése 

 

382.3.2. A kisgyermek megfigyelésének gyakorlata 

A megfigyelés jelentősége a kisgyermeknevelő munkájában 

A megfigyelés fajtái, a megfigyelés tapasztalatainak felhasználása. 

A gyermek fogadása, beilleszkedése a gyermekcsoportba 

A beszoktatás megfigyelése 

A gyermek napirendjét meghatározó szempontok 

A gyermekcsoportban az egyéni igények, szükségletek figyelembevételének 

lehetőségei és korlátai 

A folyamatos gondozás, az attól való eltérés szempontjai 

Az étkezéssel kapcsolatos kisgyermeknevelői feladatok 

Tárgyi feltételek, az előkészítés fontossága, az étkezési sorrend és annak tudatosítása, 

a nyugalom biztosítása 

A csoportos étkezésre való áttérés fokozatai, kellékei 

Mosakodás, öltözködés tárgyi feltételei, sorrend kialakítása, a nyugalom 

biztosításának feladatai 



 

 

A szabad levegőn történő alvás, játék, tárgyi feltételek, szervezési feladatok. 

Születésnap, ünnepek 

Társas kapcsolatok fejlődése 

A gyermekek között előforduló konfliktusok leggyakoribb okai, formái 

Megelőzés, megoldás, mint helyes kisgyermeknevelői magatartás, elmélyült játékra 

képtelen gyermek 

Agresszív gyermek és a vele való bánásmód 

A szülő és a kisgyermeknevelő együttműködésének formái, a szülő tájékoztatásának 

követelményei 

 

382.3.3. Bölcsődei gyakorlat 

A gondozási tevékenységek előkészítésének gyakorlata 

Étkezés előkészítése: A gyermek korának, állapotának megfelelő helyes étkezési 

technika. Az evés, az ivás önállósulását segítő támogatás. Előkészítés a gyermek 

korának, állapotának megfelelő tisztálkodáshoz, öltözködéshez, az évszaknak 

megfelelően 

A szabad levegőn tartózkodás eszközeinek előkészítése, a játszó gyermekek 

felügyelete 

Előkészület az altatáshoz. 

A gondozási műveletek gyakorlása 

Bekapcsolódás a gondozási munkába 

A gyermek fogadása, beilleszkedése a gyermekcsoportba 

A gyermek napirendjének szervezése 

A folyamatos gondozás, az attól való eltérés szempontjai 

Az étkezéssel kapcsolatos kisgyermeknevelői feladatok gyakorlása 

Mosakodási, öltözködési sorrend kialakítása és a teendők gyakorlása 

A szabad levegőn történő alvás, játék, szervezési feladatok ellátása 

A szülő és a kisgyermeknevelő együttműködése, a szülő tájékoztatása 

A gyermek fejlődésének ellenőrzésére használt eszközök, táblázatok, nyomtatványok 

használata 

 

382.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, demonstrációs terem, a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény 

 

382.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10530-16 azonosító számú 

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10530-16 azonosító számú A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK   
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a 

gyermekcsoporttal kapcsolatos feladatokról és 

tevékenységekről 

x   

Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében x   

Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével 

kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait 
x   

A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, 

gondozásra jogosult gyermek ellátásához 

kapcsolódó, jogszabályokban előírt 

dokumentációkat vezeti 

x   

Figyelemmel kíséri az orvosi vizsgálatok időpontját 

és a gyermek fejlődési állapotát rögzítő adatokat 
x   

Csoportnaplót, eseménynaplót vezet x   

Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket 

tartalmazó üzenő füzetet 
x   

A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak 

megfelelően kezeli a családokkal és a gyermekkel 

kapcsolatos személyes adatokat, információkat 

x x 

Elkészíti az intézményben előírt egyéb 

dokumentumokat 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   
A gyermekellátásokkal kapcsolatos adatok és 

tények 
x   

Környezettanulmány tartalmi és formai 

követelményei 
x x 

Munkaterv készítésének szempontjai   x 

Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai x x 

A gyermek fejlődési adatlapjának és funkciójának 

szempontjai 
x x 

Az eseménynapló funkciója x   

A csoportnapló vezetése x   

Az üzenőfüzet funkciója x   

Ügyiratkezelés szabályai x x 

A helyi nyilvántartások rendszere és vezetésének 

jelentősége 
x x 

A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása x x 

A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai x x 

A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási 

adminisztráció 
x x 

Az életfunkciók és az egészségi adatok jelentősége x   

A gyógyszerelés adminisztrációja x   

A gyógyszernyilvántartás jelentősége   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Elemi szintű számítógép használat   x 



 

 

Köznyelvi beszédkészség x   

Szakmai nyelvű beszédkészség x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Pontosság     

Önfejlesztés x x 

Önállóság x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Visszacsatolási készség x   

Tömör fogalmazás készsége x   

Közérthetőség x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Rendszerező képesség x x 

Rendszerben való gondolkodás   x 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x x 

 

383. A

dminisztráció és tájékoztatás tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

383.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló képes legyen a dolgozók, az ellátottak és az intézmény működési 

dokumentációjának áttekintésére és áttekinthető vezetésére. Fontos szakmai cél, hogy 

formai, tartalmi szempontból a dokumentumok megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak 

és értékelhető képet nyújtsanak az eseményekről, folyamatokról. 

 

383.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek, a napközbeni gyermekellátás feladatai 

 

383.3. Témakörök 

383.3.1. Kölcsönös tájékozódás a gyermekről és az intézményről 

A gyermek bölcsődei előjegyzése, szórólap az intézményről (egyidőben történik az 

intézmény bemutatásával) 

Szülő szóbeli és írásbeli tájékoztatása a gyermek felvételével kapcsolatban  

Megállapodás megkötése a gyermek gondozásáról 

Szakmai program ismertetése, szülői értekezlet, szülőcsoport beszélgetés  

Üzenő füzet, ill. a kölcsönös tájékoztatás  

A felvételt követő dokumentumok: Felvételi könyv; Bölcsődei gyermek egészségügyi 

törzslap; Adatlap a gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekekről; Beszoktatás 

naponként történő dokumentálása és összefoglaló készítése; Napi jelenléti ív, 

csoportnapló 

Étkezők nyilvántartása; Intézményi térítési díjkedvezmény elszámolása; Térítési 

díjkedvezmények; Éves statisztikai jelentések; Heti étrendek; Fertőző betegségekről 

kimutatás; Oltásokról kimutatás; Tetvességi nyilvántartás 

A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentáció: Bölcsődei gyermek egészségügyi 

törzslap – a családlátogatás időpontjának bejegyzésével, a beszoktatás 

összefoglalójával, ill. a meghatározott időközönkénti fejlődésmenet leírása 

Percentil tábla 

Csoportnapló 



 

 

 

383.3.2. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

Alapító okirat; Szervezeti és Működési szabályzat; Működési engedély  

Költségvetés; Állami támogatások;  

A bölcsőde belső szabályzatai;  

Érdekképviseleti Fórum szabályzata,  

Esélyegyenlőségi terv,  

Az élelmezési ellátás folyamatának szabályozása 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló szabályzat,  

Kockázatelemzés 

Házirend 

Dolgozókról vezetett nyilvántartások: Munkaköri leírások, Szabadságok 

nyilvántartása; Dolgozók továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos 

nyilvántartások, jelentések 

Kis- és nagy értékű eszközök nyilvántartása, leltár, Munka- és tűzvédelmi napló 

Szakmai program, munkaterv 

Élelmezésvezető által vezetett dokumentáció; kimutatások; élelmezés egészségügy 

Heti étrend; Adagolási útmutató 

HACCP-hez kapcsolódó dokumentációk 

 

383.3.3. Az egészségvédelem dokumentációja 

Az akut megbetegedések dokumentálása, a gyermek ellátásának rögzítése 

A szülő értesítése, az egészségügyi ellátás igénybevétele 

Gyógyszerelés dokumentálása 

A fertőző megbetegedések bejelentése, dolgozók egészségi állapotának, 

munkaképességének a gyermekellátás szempontjából nélkülözhetetlen dokumentumai 

A közegészségügyi, járványügyi, állategészségügyi (mezőgazdasági) ellenőrzések 

jegyzőkönyvei, tűzvédelem, munkavédelem szabályai, annak betartását biztosító 

szabályzatok, betartásuk ellenőrzése 

Az intézményben, szolgáltatásban történő gyermek, felnőtt étkeztetéssel kapcsolatos 

dokumentáció 

 

383.3.4. Az intézmény ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok 

Bölcsődére vonatkozó: Az intézmény/szolgáltatás szabályos működésének 

ellenőrzése. Jogszabályoknak, szakmai feltételeknek való megfelelés 

gyermekvédelmi, hatósági vizsgálata. A pénzfelhasználás - állami normatíva, 

kiegészítő normatíva, költségvetés – ellenőrzéséhez szükséges dokumentáció, az 

ellenőrzések formái, a hibák következményei. A minőségirányítási rendszer 

szabályainak betartása. Az intézmény működésének legfontosabb mutatói. 

Bölcsődei ellenőrzés, értékelés 

Ellenőrzési szempontsorok 

Objektivitás 

Rendszeresség és tervezettség 

Az ellenőrzés többszintűsége; átfogó, ill. tematikus ellenőrzés 

Önellenőrzés, önértékelés 

 

383.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, kisgyermeknevelő intézmények 

 

383.5. A tantárgy értékelésének módja 



 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

384. D

okumentáció gyakorlat tantárgy 76 óra/76 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

384.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló képes legyen a dolgozók, az ellátottak és az intézmény/szolgáltatás működési 

dokumentációjának áttekinthető vezetésére. Fontos szakmai cél, hogy formai, tartalmi 

szempontból a dokumentumok megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és értékelhető 

képet nyújtsanak az eseményekről, folyamatokról. 

 

384.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek, a napközbeni gyermekellátás feladatai; Napközbeni ellátás 

dokumentációja 

 

384.3. Témakörök 

384.3.1. Bölcsődei dokumentáció vezetésének gyakorlata 

A gyermekről és családjáról vezetett személyi adatok dokumentálása, az adatok 

kérésére, az adatok felhasználására és az adatvédelemre vonatkozó szabályok 

A gyermek gondozása-nevelése során a gyermek napi tevékenységére, a napi 

eseményekre vonatkozó szakmai dokumentumok, a jelenléti ív, a csoportnapló, az 

üzenő füzet 

A gyermek fejlődését, az aktuális egészségi állapotot, a gyermek egészségét érintő 

történések - baleset, sérülés, akut megbetegedés - rögzítő törzslap, vezetésének 

szabályai 

A gondozó-nevelő munkát végző személy jelentési, jelzési kötelezettségei 

A szülői érdekvédelmi fórum feladatai, lehetőségei, tevékenységének dokumentációja 

 

384.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, kisgyermeknevelő intézmények 

 

384.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

10528-12 azonosító számú 

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 10528-12 azonosító számú Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   
Megismerkedik a gyermek szüleivel x x 

Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy 

személyét a gyermek elfogadja 
x x 

Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát x x 

Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a 

szakszerű egészségügyi ellátáshoz jutást 
x x 

Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű, illetve a korai 

fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermeket 
x x 

Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi 

a pótlás szükségességét 
x x 

Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés 

szabályait 
x x 

Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett 

feladatokról, a gyermekkel történtekről 
x x 

Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés 

tüneteit, jelzi felettesének és a gyermekjóléti szolgálatnak 
x   

SZAKMAI ISMERETEK   
A gyermek megismerésének módja x x 

A szülő és a gyermek kapcsolata x x 

"Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, 

gondozásra jogosult gyermek" 
x x 

A család nevelési szokásai, hagyományai x x 

Életkornak megfelelő napirend kialakítása x x 

A biztonságérzet kialakítása x x 

Szabadidő szervezés x x 

Fogyatékos gyermekek ellátása x x 

Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük x x 

Beteg gyermek gondozása x x 

A gyermekbántalmazás x x 

Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek x x 

Különleges események jelzése x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban 

való alkalmazása 
  x 

Gyermekjátékok és kézimunka eszközök alkalmazása x x 

Informatikai eszközök alkalmazása   x 

Háztartási eszközök alkalmazása x x 

Elsősegély-nyújtási és gyógyászati segédeszközök 

használata 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x 

Elhivatottság, elkötelezettség, megbízhatóság és 

felelősségtudat 
x x 



 

 

 

385. H

ázi időszakos gyermek-felügyeleti ismeretek tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

385.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A 10528-12 Házi időszakos modul szakmai tartalma megegyezik a 10529-12 azonosító 

számú A napközbeni gyermekellátás feladatai megnevezésű szakmai követelménymodul és 

a 10530-12 azonosító számú A napközbeni kisgyermekellátás dokumentációs feladatai 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyainak, témaköreinek szakmai 

tartalmával. 

 

385.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

. 

 

385.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

385.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

386. H

ázi időszakos gyermek-felügyelet gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

386.1. A tantárgy tanításának célja 

A 10528-12 Házi időszakos modul szakmai tartalma megegyezik a 10529-12 azonosító 

számú A napközbeni gyermekellátás feladatai megnevezésű szakmai követelménymodul és 

a 10530-12 azonosító számú A napközbeni kisgyermekellátás dokumentációs feladatai 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyainak, témaköreinek szakmai 

tartalmával 

 

386.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

386.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

386.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11678-16 azonosító számú 

Kommunikáció és viselkedéskultúra 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11678-16 azonosító számú Kommunikáció és viselkedéskultúra megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK  
Ismeri és alkalmazza a verbális és nonverbális 

kommunikáció módjait 
x 

A helyzeteknek megfelelően használja a 

kommunikációs technikákat 
x 

Alkalmazza a kommunikáció hatékonyságát fokozó 

tényezőket 
x 

Képes meggyőző kommunikációjával hatni a 

hallgatóságra 
x 

Munkájában megteremti az eredményes közlési 

folyamat feltételeit 
x 

Kommunikációjában szem előtt tartja a 4É-t (érthető, 

értelmes, érdekes, értékes) 
x 

Ismeri és alkalmazza az eredményes kapcsolatépítés, 

kapcsolattartás szabályait, elvárásait 
x 

Ismeri és alkalmazza a helyzetnek megfelelő 

megszólítási és köszönési formákat 
x 

Betartja a metakommunikáció távolsági zónáit, 

szabályozza térközét 
x 

Ismeri és betartja a telefonálás illemtanát x 

Kommunikációja során törekszik a bizalmi légkör 

kialakítására 
x 

Bizalmi elv érvényesítése x 

Kulturáltan öltözködik, kiemelten figyel testi 

higiénéjére 
x 

Ismeri és alkalmazza a verbális és nonverbális 

kommunikáció módjait 
x 

SZAKMAI ISMERETEK  
A kommunikáció fogalma, jelentősége x 

A verbális kommunikáció x 

A nonverbális kommunikáció x 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció x 

Kommunikációs technikák x 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái   

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők x 

A meggyőző kommunikáció x 

Az eredményes közlésfolyamata feltételei x 

A kapcsolatteremtés szabályai x 

A kapcsolattartás szabályai, elvárásai x 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás 

jelentősége 
  

Köszönési formák x 

A megszólítás protokollja x 



 

 

Távolsági zónák, térközszabályozás x 

Telefonálás illemtana x 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana x 

Bizalmi légkör kialakítása x 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

Információforrások kezelése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  
Pontosság x 

Elhivatottság x 

Önállóság x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  
Határozottság x 

Udvariasság x 

Kompromisszumkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  
Helyzetfelismerés x 

Figyelemösszpontosítás x 

Körültekintés x 

 

387. K

ommunikáció és viselkedéskultúra alapjai tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy az 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

387.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció és viselkedéskultúra alapjai tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma 

megegyezik a 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei modul Szakmai 

készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat tantárgy szakmai tartalmával. 

 

387.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

387.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

387.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

2.59. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

I. EGÉSZSÉGÜGY 

ágazathoz tartozó 

54 723 01 

GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 723 01 számú, Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló mentőápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 



 

 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Egészségügyi alapismeretek 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, jogász (szakmai 

jogi és etikai ismeretek), egészségügyi menedzser 

(egészségügyi ellátórendszer)  

Szakmai kommunikáció 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, latin szakos nyelvtanár 

(orvosi latin) 

Ápolástan-gondozástan 
egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló 

Ápoástan-gondozástan gyakorlat 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, ápoló (BSc), 

egészségügyi gyakorlatvezető, csecsemő és 

kisgyermekgondozó (egészséges csecsemő és 

gyermek gondozása), rendelőintézeti vezető 

asszisztens (ápolási-gondozási feladatok 

felnőttkorban), szociális munkás (gondozási 

feladatok felnőttkorban) 

Klinikumi alapozó ismeretek 

általános orvos, szakorvos, egészségügyi 

szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi 

okleveles ápoló, közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő (mikrobiológia-járványtan), 

közegészségügyi járványügyi ellenőr 

(mikrobiológia-járványtan), mentőtiszt 

(elsősegélynyújtás-első ellátás) 

Klinikumi szakismeretek 

általános orvos, szakorvos, egészségügyi 

szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi 

okleveles ápoló 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 
egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egyetemi okleveles ápoló 

Klinikumi gyakorlat 

Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi 

szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, 

egészségügyi szaktanár 

Egészségügyi asszisztensi feladatok  

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egészségtan tanár egészségügyi előképzettséggel,  

pszichológus vagy pszichológus tanár (személyiség 

fejlesztés önismeret) 



 

 

Egészségügyi asszisztálás gyakorlata  
Egészségügyi szakoktató, egészségügyi 

gyakorlatvezető, ápoló (Bsc, Msc) 

Oxiológia alapjai Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Csecsemő és gyermekgyógyászati 

oxiológia 

Gyermekgyógyász szakorvos, Oxiológus, 

sürgősségi szakorvos 

Toxicologia 
Toxikológus szakorvos, oxiológus, sürgősségi 

szakorvos, mentőtiszt 

Szülészet- nőgyógyászati oxilógia 
Szülész- nőgyógyász szakorvos, Oxiológus, 

sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Tömeges baleset - katasztrófa ellátás Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Mentéstechnika Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Betegszállítás Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt 

Irányítás 

Oxiológus, sürgősségi szakorvos mentésirányítási 

gyakorlattal, mentőtiszt mentésirányítási 

gyakorlattal 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 



 

 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

 

 



 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 11 0 11 1 

140 

3,5 6,5 

140 

5 5 11,6 19,5 22 9 

160 

11,6 19,5 

Összesen 11 12 10 10 31,1 31,0 31,1 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5                       0,5         

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
    3     1,5             4,5         

Szakmai kommunikáció 1,5   0,5                   2         

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan 1,5   2,5           1       5         

11222-16 Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
4,5                       4,5         

Klinikumi szakismeretek           1     3       3,5         

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 
    2                   2         

Klinikumi gyakorlat             4,5     3       9       

11635-16 Egészségügyi 

assziszensi feladatok 
Egészségügyi asszisztensi 

feladatok 
3   3     1     1                 



 

 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 
      1     2     2               

11166-16 Sürgősségi 

betegellátás 

Oxiológia alapjai                     2,5         2,5   

Csecsemő és 

gyermekgyógyászati 

oxiológia 

                    1         1   

Szülészet- nőgyógyászati 

oxiológia 
                    1         1   

Toxicologia                     0,5         0,5   

Tömeges baleset - 

katasztrófa ellátás 
                    0,5         0,5   

Sürgősségi ellátás 

gyakorlata 
                      15,5         15,5 

11165-16Mentéstechnika Mentéstechnika                     2         2   

11164-16 Logisztika 

Betegszállítás                     1         1   

Irányítás                     0,5         0,5   

Logisztikai gyakorlat                       4         4 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

  



 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 
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5/13. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 288 0 288 0 
140 

90 162 
140 

124 93 

1045 453 1045 

361 604 

2010 

792 324 
160 

361 604 

2081 

Összesen 288 288 252 217 965 1116 965 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1151 óra (50,3%) 

  

1153 óra (51,5%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 859 óra (49,7%) 928 óra (48,5%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 6   6 0 0   6 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

1
1

5
0

0
-1

2
 

M
u

n
k
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el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g
 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 
0 0 18 18 0   0 0 18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 



 

 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

1
1

1
1

0
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i 
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Egészségügyi 

alapismeretek 
0 0 108 0   54 0   0 0 162 

0 162 
0 0 162 162 0   0 0 162 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Szociológiai 

alapismeretek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

A pszichológia alapjai     36               36     36 36 0   0 0 36 

A pedagógia alapjai     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Népegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Környezetegészségügy           18         18     18 18 0   0 0 18 

Egészségfejlesztés     18               18     18 18 0   0 0 18 

Szakmai 

kommunikáció 
54 0 18 0   0 0   0 0 72 

0 72 
0 0 72 72 0   0 0 72 

Orvosi latin nyelv 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Kommunikáció 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Speciális 

kommunikáció 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

1
1

2
2

1
-1

6
 A

la
p

áp
o

lá
s Ápolástan-

gondozástan 
54 0 90 0   0 0   31 0 175 

0 175 
0 0 175 180 0   0 0 180 

Egészséges ember 

gondozása 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Akadályozott ember 

gondozása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 



 

 

Ápolástudomány                 16   16     16 18 0   0 0 18 

Ápoláslélektan                 15   15     15 18 0   0 0 18 

Ápolási beavatkozások     36               36     36 36 0   0 0 36 

Betegmegfigyelés     36               36     36 36 0   0 0 36 

1
1

2
2

2
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6
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Klinikumi alapozó 

ismeretek 
162 0 0 0   0 0   0 0 162 

0 162 
0 0 162 162 0   0 0 162 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
20                   20     20 20 0   0 0 20 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

28                   28     28 28 0   0 0 28 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Klinikumi 

szakismeretek 
0 0 0 0   36 0   93 0 129 

0 129 
0 0 129 126 0   0 0 126 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          19         19     19 16 0   0 0 16 

Gasztroenterológia és 

Nefrológia alapjai 
          17         17     17 13 0   0 0 13 

Hematológi, 

Immunológia, 

Reumatológia 

                16   16     16 13 0   0 0 13 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
                15   15     15 12 0   0 0 12 

Sebészet és 

traumatológia 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Gyermekgyógyászat                 31   31     31 36 0   0 0 36 



 

 

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Labor diagnosztikai 

alapismeretek 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Tarápia     18               18     18 18 0   0 0 18 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

témakör6                     0     0 0 0   0 0 0 

Klinikumi gyakorlat 0 0 0 0   0 162   0 93 255 0 255 0 0 255 0 324   0 0 324 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            78     51 129     129 0 160   0 0 160 

Sebészet, 

traumatológia 

gyakorlat 

            42     42 84     84 0 100   0 0 100 

Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

            42       42     42 0 64   0 0 64 

E
g
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g
y
i 
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n
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o
k

 

Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 
108 0 108 0   36 0   31 0 283 

283 0 
0 0 283 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

diagnosztikai 

eljárásoknál 

    72               72     72 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

bőrgyógyászat és a 

szemészet területen 

    18               18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

fül-orr-gégészeti 

területen 

    18               18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

urológiai területen 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi felladatok 

nőgyógyászati 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 



 

 

Asszisztensi feladatok 

neurológiai és 

pszichiátriai területen 

                16   16     16 0 0   0 0 0 

Dokumentáció 

vezetése a járóbeteg-

ellátásban 

36                   36     36 0 0   0 0 0 

Prevenció 36                   36     36 0 0   0 0 0 

Rehabilitáció                 15   15     15 0 0   0 0 0 

Személyiség fejlesztés 

önismeret 
36                   36     36 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

asszisztálás 

gyakorlata 

0 0 0 36   0 72   0 62 170 

170 0 

0 0 170 0 0   0 0 0 

Betegirányítás             21       21     21 0 0   0 0 0 

Szakrendelések             26     62 88     88 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

gyakorlatok 
      18     25       43     43 0 0   0 0 0 

Gondozás       18             18     18 0 0   0 0 0 
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Oxiológia alapjai 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 78 0 78 0 0   78 0 78 

Sürgősségi ellátás                     0 6   6 0 0   6 0 6 

"A" - légutak 

oxiológiája 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

"B" - légzés 

oxiológiája 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

"C" - keringés 

oxiológiája 
                    0 15   15 0 0   15 0 15 

"D" - idegrendszer 

oxiológiája 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

"E" egésztest egész 

eset 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Traumatológiai 

oxiológia 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Sebészeti oxilógia                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Csecsemő és 

gyermekgyógyászati 

oxiológia 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

31 0 31 0 0   31 0 31 

Csecsemő és 

gyermekellátás 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 



 

 

oxiológiai 

specifikumai 

"A" és "B" légút és 

légzés 
                    0 6   6 0 0   6 0 6 

"C" - keringés                     0 5   5 0 0   5 0 5 

"D" - idegrendszer                     0 6   6 0 0   6 0 6 

"E" - egésztest, egész 

eset 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Újraélesztés                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Szülészet- 

nőgyógyászati 

oxiológia 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

31 0 31 0 0   31 0 31 

Szülészet                      0 16   16 0 0   16 0 16 

Nőgyógyászat                     0 15   15 0 0   15 0 15 

Toxicologia 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0   16 0 16 

Toxikus ártalmak és 

ellátásuk 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Mérgezések típusai                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Tömeges baleset - 

katasztrófa ellátás 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
16 0 16 0 0   16 0 16 

Tömeges balesetek                     0 5   5 0 0   5 0 5 

Katasztrófák                     0 5   5 0 0   5 0 5 

Tömeges balesetek, 

katasztrófák 

felszámolása 

                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Sürgősségi ellátás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 480 480 0 0   0 480 480 

Orvosi ügyelet                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Mentőgépkocsi, 

kiemelt mentőgépkocsi 
                    0   120 120 0 0   0 120 120 

Esetkocsi                     0   120 120 0 0   0 120 120 

Sürgősségi osztály                     0   80 80 0 0   0 80 80 

Toxicologiai osztály                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Szülészeti osztály                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Traumatológiai osztály                     0   40 40 0 0   0 40 40 



 

 

1
1

1
6

5
-1

6
M

en
té

st
ec

h
n

ik
a 

Mentéstechnika 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

A helyszín                     0 6   6 0 0   6 0 6 

"A" - légutak                       0 10   10 0 0   10 0 10 

"B" - légzés                     0 8   8 0 0   8 0 8 

"C" - keringés                     0 8   8 0 0   8 0 8 

"D" - idegrendszer                     0 4   4 0 0   4 0 4 

"E" - egésztest, egész 

eset 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Újraélesztés                     0 10   10 0 0   10 0 10 
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Betegszállítás 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 31 0 31 0 0   31 0 31 

Felkészülés a 

szállításra 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Mobilizálás                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Navigációs ismeretek                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Teendők betegszállítás 

alatt 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Tűz és munkavédelmi 

speciális ismetetek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Irányítás 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0   16 0 16 

Az egészségügyi 

ellátórendszer 

felépítése 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

A betegszállítás 

irányítása 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

A mentés irányítása                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Kommunikáció az 

irányításban 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Logisztikai gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 124 124 0 0   0 124 124 

Mentésirányítás 

gyakorlat 
                    0   84 84 0 0   0 84 84 

Betegszállítás 

irányítási gyakorlat 
                    0   40 40 0 0   0 40 40 

 

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. 



 

 

 

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 témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

F
o
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o
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 I

I.
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít 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 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
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 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 

 

  



 

 

 

388. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

388.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

388.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

388.3. Témakörök 

388.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/3 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

388.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

388.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 



 

 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

388.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

388.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

388.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

388.5.1. 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. magyarázat x       

2. megbeszélés   x     

3. vita   x     

4. szemléltetés     x   

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat     x   

 

 



 

 

388.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x     

2.3 Tesztfeladat megoldása   x     

 

 

388.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges 

kérdései, illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 

 

 



 

 

 

389. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

389.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

389.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

389.3. Témakörök 

389.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra/6 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

389.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 



 

 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

389.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

389.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/24 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

389.4. 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. 

 



 

 

389.5. 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. 

 

 

389.5.1. 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. magyarázat     x   

2. kiselőadás     x   

3. megbeszélés     x   

4. vita     x   

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x     

8. szerepjáték   x     

9. házi feladat x       

10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x       

 

 

389.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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   

1.5. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Levélírás x       

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       



 

 

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
    x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x       

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

 

389.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

A 

11500-16 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11500-16.. azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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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 

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint 

érték 
x 

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
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 

Biztonsági szín- és alakjelek x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

Szabálykövetés x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x 

Irányíthatóság x 



 

 

Irányítási készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x 

Körültekintés, elővigyázatosság x 

Helyzetfelismerés x 

 

 

390. M

unkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18  óra/18  óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

390.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

390.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

390.3. Témakörök 

390.3.1. Munkavédelmi alapismeretek  4 óra/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.   

 

390.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/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. 

 

390.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/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. 

 

390.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/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. 

 

390.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/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 

 

390.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/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. 

 

390.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

 

390.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

390.5.1. 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. magyarázat     x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

2. megbeszélés   x   
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

3. szemléltetés     x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

4. házi feladat x       



 

 

5. teszt x       

 

390.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x x     

 

390.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11110-16 azonosító számú 

Egészségügyi alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11110-16.. azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Hivatása gyakorlása során az egészségügyi 

dolgozóval szemben támaszott etikai, jogi 

követelményeknek megfelelő viselkedést, 

magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi 

méltóságot 

x   

Napi feladatait előítélet mentesen, az egyenlő 

bánásmód szabályait betartva látja el 
x   

Szakmai munkája során figyelembe veszi a 

különböző  kultúrkörökből érkező betegek 

ellátásának jellegzetességeit 

x x 

Biztosítja és munkája során érvényesíti a 

betegjogokat, betartja az adatkezelési, 

adatvédelmi jogszabályokat 

x x 

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe 

veszi az életkori jellemzőket és ennek 

megfelelő nevelési-oktatási módszereket 

alkalmaz 

x   

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan, 

toleránsan gyakorolja, a  vele kapcsolatba 

kerülő egészséges vagy beteg ember 

személyiségét tiszteletben tartja 

x x 

Felismeri a betegségből adódó szorongást, 

elutasító viselkedést, önvédelmi reakciókat  
x   

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit, 

a bántalmazott gyermek vagy felnőtt 

viselkedését 

x   

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási 

és kiejtési szabályait 
  x 

Alkalmazza az orvosi latinban használatos 

megnevezéseket 
  x 

Adekvátan, kongruensen és hitelesen 

kommunikál a munkatársakkal, a beteggel és a 

hozzátartozóval 

  x 

A betegellátás során tudatosan használja a 

nonverbális csatornákat 
  x 

Felismeri a kommunikációs folyamatban 

bekövetkezett zavarokat  
  x 

Megfelelően kommunikál látás-, hallás-, 

beszédsérült személlyel 
  x 

Alkalmazza a kommunikációfelvétel és -tartás 

szabályait autizmus spektrumzavar esetén 
  x 



 

 

Segíti akadályozott személyeket a 

kommunikációjukban 
  x 

Támogatja az egészséges életmód kialakítását x   

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben, 

alkalmazza a a prevenció - kuráció - 

rehabilitáció alapelveit 

x   

Részt vesz a betegutak szervezésében x   

Demográfiai és egészségügyi statisztikai 

adatokat értelmez.  
x   

Felismeri a rizikófaktorokat x   

Részt vesz szűrővizsgálatokban x   

Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az 

egészséget veszélyeztető környezeti 

veszélyforrásokat, kémiai, fizikai és biológiai 

környezeti károsító hatásokat 

x   

Veszélyes hulladékot kezel  x   

Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési 

programok szervezésében, kivitelezésében 
x   

SZAKMAI ISMERETEK 

 Általános etika x   

 Egészségügyi etika x   

Ápolásetika x   

Egyenlő bánásmód alapelvei x   

Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika 

alapjai 
x   

 Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok x   

 Egészségügyi törvény és egészségügyre 

vonatkozó jogszabályok 
x   

Általános lélektan x   

Személyiséglélektan x   

Szociálpszichológia x   

Önsegítő csoportok x   

Orvosi latin nyelv x   

Kommunikációs alapismeretek   x 

Általános és infokommunikációs 

akadálymentesítés 
  x 

Kommunikációs zavarok felsimerése   x 

Népegészségügy x   

Az egészségügyi ellátórendszer x   

Minőségügyi alapismeretek x   

Statisztika és demográfia x   

Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok x   

Prevenció és rehabilitáció x   

Egészségfejlesztés, közösségi 

egészségfejlesztés 
x   

Környezetegészségügy x   

Környezettudatos életmód, környezeti 

veszélyforrások és kockázati tényezők 
x   

Munkabiztonsági tényezők x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és 

írásban 
x x 



 

 

Adekvát kommunikáció akadályozott 

személyekkel 
  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Türelmesség x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Rendszerekben történő gondolkodás x x 

 

391. E

gészségügyi alapismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

391.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

 

391.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

Speciális ápolást igénylők ellátása 

 

391.3. Témakörök 

391.3.1. Szakmai jogi és etikai ismeretek 18 óra/18 óra 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás 

intézményei és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 

Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi 

szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 



 

 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és 

szabályozók. 

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    

Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, 

tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..  

Esélyegyenlőség biztosítása.  

Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

391.3.2. Szociológiai alapismeretek 18 óra/18 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli 

tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  

Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

391.3.3. A pszichológia alapjai 36 óra/36 óra 

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 

Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 



 

 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 

Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 

Az agresszió megnyilvánulási formái 

Bántalmazások 

 

391.3.4. A pedagógia alapjai 18 óra/18 óra 

A neveléstudományok helye, felosztása. 

Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák, 

módszerek, eszközök 

 

391.3.5. Egészségügyi ellátórendszer 18 óra/18 óra 

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 

A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 



 

 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, 

szakszervezetek). 

 

391.3.6. Népegészségügy 18 óra/18 óra 

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 

Az egészség, egészségkulturáltság. 

A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 

A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deszkriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia 

fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

391.3.7. Környezet-egészségügy 18 óra/18 óra 

A környezet és az egészség kapcsolata. 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás. 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században. 

A víz szerepe az ember életében.  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek. 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai. 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői. 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre. 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik. 



 

 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés. 

Vegyi anyagok a környezetünkben. 

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok. 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre. 

A zajártalom és következményei. 

A települések típusai és jellemzőik. 

Urbanizációs ártalmak. 

Az egészséges lakókörnyezet. 

A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai. 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben. 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése. 

Környezeti katasztrófák, haváriák. 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén. 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken. 

Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata. 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben. 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken. 

 

391.3.8. Egészségfejlesztés 18 óra/18 óra 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget meghatározó tényezők. 

Az egészséges életvitel. 

A higiéne fogalma, területei. 

Személyi higiéne. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-

piramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A megfelelő öltözködés. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok 

felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a 

tünetek megjelenése esetén. 

Védőoltások 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a 

káros szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 

Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 



 

 

 

391.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

391.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

391.5.1. 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. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita   x x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x x   

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. szerepjáték   x x   

11. házi feladat x       

12. egyéb x x x   

 

391.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

4. Csoportos munkaformák körében 



 

 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
    x   

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
    x   

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

 

391.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

392. S

zakmai kommunikáció tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

392.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, aktív, 

tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

392.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

Magyar irodalom 

Történelem 

Biológia 

Anatómia-élettan 

Pszichológia 

Személyiség lélektan 

Szociálpszichológia 

 

392.3. Témakörök 

392.3.1. Orvosi latin nyelv 36 óra/36 óra 

A latin nyelv eredete, fejlődése.  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése. 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai. 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai. 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó 

latin szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései. 

Keringési rendszer latin szakkifejezései. 

Légzőrendszer latin szakkifejezései. 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései. 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései. 

Nemi szervek latin szakkifejezései. 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései. 

Idegrendszer latin szakkifejezései. 

Érzékszervek latin szakkifejezései. 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések. 

Kórtani és klinikumi elnevezések. 



 

 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései. 

Orvosi vények szakkifejezései. 

Számnevek. 

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és 

minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, 

rövidítések, igék és igeragozás, képzők. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

392.3.2. Kommunikáció 18 óra/18 óra 

A kommunikáció fogalma, elemei. 

Dinamikai törvényszerűségek. 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. 

Az őszinte kommunikáció feltételei. 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége. 

A közvetlen emberi kommunikáció formái. 

Nyelvi szocializációs szintek. 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. 

A verbális és nonverbális közlés viszonya. 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs 

lehetőségei.  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai. 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel. 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel. 

Kommunikáció a hozzátartozókkal. 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között. 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben. 

 

392.3.3. Speciális kommunikáció 18 óra/18 óra 

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 



 

 

392.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

392.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A szakmai kommunikáció tantárgyat csoportbontásban javasolt tanítani. 

 

392.5.1. 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. magyarázat   x  

2. elbeszélés   x  

3. megbeszélés  x x  

4. vita   x  

5. szemléltetés   x  

6. szerepjáték  x x  

7. házi feladat x    

 

392.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

 

392.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11221-16 azonosító számú 

Alapápolás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11221-16. azonosító számú Alapápolás. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Közreműködik az egészség megőrzésében és 

helyreállításában 
x x 

Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és 

gyermek szükségleteinek biztosításában 
x x 

Biztosítja az egyén komfortját különböző 

életszakaszokban, élethelyzetekben 
x x 

Gondozási feladatokat lát el a fejlődési 

életszakaszoknak és a különböző 

élethelyzeteknek megfelelően 

x x 

Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel, 

átadás és elbocsátás ápolói feladataiban 
x x 

Ápolási modelleknek megfelelően végzi 

munkáját 
x x 

Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében, 

kivitelezésében és dokumentálásában 
x x 

Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol, 

rehabilitációs programjaiban részt vesz 
x x 

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek 

kielégítésében, a betegbiztonság és a 

betegjogok szem előtt tartásával 

x x 

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket 

dokumentáljaKardinális tüneteket észlel, mér, 

EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az 

eredményt rögzíti és jelenti, sürgős esetben 

haladéktalanul intézkedik 

x x 

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a 

betegmegfigyelés során észlelt tüneteket jelzi 

és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet 

együtteseket felismer és haladéktalanul 

intézkedik 

x x 

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet 

teremt az aszeptikus betegellátás 

figyelembevétele mellett 

x x 

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást 

segítő eszközöket biztonsággal alkalmaz,  
x x 

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a 

gyógyászati segédeszközöket, az ápolási, 

kényelmi és antidecubitus eszközöket, 

kötszereket 

x x 

Előkészít különböző vizsgálatokhoz 

beavatkozásokhoz, kompetenciájának 

megfelelően felkészíti a beteget, illetve 

segédkezik a beavatkozások kivitelezésében 

x x 



 

 

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér, 

váladékfelfogó eszközöket szakszerűen 

használ, kezel, fertőtlenít 

x x 

Fizikális lázcsillapítást végez, hideg-

meleghatást alkalmaz 
x x 

Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát 

megállapítja, részt vesz az ellátásában 
x x 

Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt 

vesz az ellátásában, izolálásában 
x x 

Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai 

adottságainak megfelelően ápol 
x x 

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló 

betegek alapápolási feladatait ellátja, halott 

körüli teendőket ellát 

x x 

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai 

korlátozás kivitelezésében, majd a fokozott 

betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott 

beteg szükségleteinek kielégítésében 

x   

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a 

gyógyító team tagjaival együttműködik 
x x 

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva 

segítő, támogató kapcsolatot tart a beteggel, 

hozzátartozókkal 

x x 

Munkája során figyelembe veszi a betegség 

személyiségre gyakorolt hatását 
x x 

Betartja a betegbiztonságra vonatkozó 

szabályokat 
x x 

Munkavégzése során alkalmazza az 

ápoláslélektan alapelveit és speciális 

vonatkozásait 

x x 

Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana x x 

Egészséges ember gondozása x x 

Prevenció x x 

Egészséges életmód, életvitel x x 

Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás x x 

Idős ember gondozása x x 

Akadályozott emberek gondozása, ápolása x x 

Esélyegyenlőség x x 

Ápolási elméletek x   

Ápolásetika x x 

Ápoláslélektan x x 

Team-munka szerepe, jelentősége x x 

Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás x x 

Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás x x 

Megváltozott szükségletek felmérése, 

kielégítése 
x x 

Ápolási beavatkozások x x 

Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és 

beavatkozásoknál 
x x 

Betegmegfigyelés és riasztás x x 



 

 

Kardinális tünetek mérése, észlelése, 

regisztrálása 
x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és 

nosocomialis surveillance 
x x 

Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok 

kezelése 
x x 

Betegbiztonság x x 

Egészségügyi dokumentáció vezetése és 

adatvédelem 
x x 

Ápolási dokumentáció vezetése x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és 

írásban 
x x 

Alapápolási és gondozási tevékenységek 

ellátása 
x x 

Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú 

vizsgálatok, beavatkozások végrehajtása 
x x 

Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás 

eszközeinek adekvát és biztonságos 

alkalmazása 

x x 

Eszközök előkészítése, tisztán tartása x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Felelősségtudat x x 

Türelmesség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Közérthetőség x x 

Segítőkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

 

 

 

393. Á

polástan-gondozástan tantárgy 175 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

393.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

393.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin 

 

393.3. Témakörök 

393.3.1. Egészséges ember gondozása 36 óra/36 óra 



 

 

Az ember és környezete 

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény 

Az egészség fogalma 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői 

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői 

A gondozás és nevelés egysége 

Családtervezés 

Terhesség, a terhes nő életmódja 

Terhesgondozás 

A szülés és a gyermekágy 

Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége 

Az anyatejes táplálás fontossága 

Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok  

A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok 

Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és  

fejlődésére. 

Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló 

tünetegyüttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések. 

Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz. 

Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend 

kialakítása 

Az iskolaérettség 

A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok 

A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások 

Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás 

A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.  

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, 

veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, 

nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka). 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében. 

Veszélyeztető tényezők. 

 

 

393.3.2. Csecsemő és kisgyermekgondozás 18 óra/18 óra 

Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban 

A csecsemő tartása, fogása, emelése 

Testtömeg, testhossz és testarányok mérése 

A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok 

Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez  

Pelenkaváltás módjai  

Táplálási módok és eszközök 

A szobatisztaság kialakításának segítése 

A mozgás- és játékfejlődés biztosítása 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

393.3.3. Akadályozott ember gondozása 18 óra/18 óra 

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 



 

 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, 

a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő 

gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, 

antidiszkrimináció a gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása. 

 

393.3.4. Ápolástudomány 16 óra/18 óra 

Az ápolás története.  

A betegápolás fejlődése Magyarországon. 

A szükségletek hierarchiája.  

Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

A fejlődésen alapuló modell. 

A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 

A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi 

higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

Ápolási dokumentáció vezetése.  

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi 

eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

393.3.5. Ápoláslélektan 15 óra/18 óra 

A betegség hatása a személyiségre. 

A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 



 

 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, 

beavatkozásokkal kapcsolatban. 

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással kapcsolatban, 

a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek esetén, valamint a 

haldoklás folyamatában. 

 

393.3.6. Ápolási beavatkozások 36 óra/36 óra 

Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi 

intézményekben. 

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 

A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  

Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű 

használata, fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  

A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a 

fizikai korlátozás alatt. 

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  

Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  



 

 

A halott körüli teendők.  

A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

393.3.7. Betegmegfigyelés 36 óra/36 óra 

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg alvásának megfigyelése.  

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 

Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

393.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Egyéb témakörök: tanterem. 

 

 

393.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A csecsemő és kisgyermekgondozás, az ápolási beavatkozások, valamint a 

betegmegfigyelés témakör csoportbontást igényel. 

 

393.5.1. 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. magyarázat   x x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x x   

5. vita     x   

6. szemléltetés     x   

7. szimuláció   x     

8. házi feladat x       

9. gyakorlás x x     



 

 

 

393.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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 x   

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x x   

2. Komplex információk körében 

2.1. Esetleírás készítése x       

2.2. Utólagos szóbeli beszámoló   x x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

393.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

A 

11222-16 azonosító számú 

Klinikumi ismeretek. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11222-16. azonosító számú Klinikumi ismeretek. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

K
li

n
ik

ai
 a

la
p

o
zó

 

is
m

er
et

ek
 

K
li

n
ik

u
m

i 

sz
ak

is
m

er
te

k
 

D
ia

g
n

o
sz

ti
k

ai
 é

s 

te
rá

p
iá

s 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

K
li

n
ik

u
m

i 

g
y

ak
o
rl

at
o

k
 

FELADATOK 

Felismeri az emberi test élettani 

működésétől és az ettől eltérő állapotokat, 

folyamatokat 
x   x   

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus 

állapotokat, haladéktalanul intézkedik és 

részt vesz az életveszély elhárításában 
x   x x 

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz 

az elsődleges ellátásban  
x   x x 

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a 

gyógyszer szervezetbe történő juttatásában  
    x x 

Alkalmazza a zárt vérvételi 

technikákat  
    x x 

Betegágy melletti vércukor meghatározást 

végez 
    x x 

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget, 

gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez, 

vizsgálati anyagot vesz gyűjtött vizeletből  
    x x 

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr, 

fülváladékból, sebváladékból, székletből, 

hányadékból és egyéb testváladékokból, 

azokat megfelelően kezeli és gondoskodik a 

vizsgálatra történő eljuttatásukról 

    x x 

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, 

segédkezik a betegnek a vizsgálat előtt és 

után  
    x x 

Betegmegfigyelést végez x   x x 

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció 

alapján közreműködik a gyógyszerelésben, 

ic, sc, im injekciót ad 
    x x 

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik 

infúziós terápia kivitelezésében, megfigyeli 

a beteget az infúziós terápia alatt és után 
    x x 

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem 

gyógyszeres formáit  
x   x x 

Fizikális lázcsillapítást végez x   x x 



 

 

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás 

módszereket  
x   x x 

Részt vesz a nosocomialis surveillance 

tevékenységben 
x     x 

Közreműködik a belgyógyászati betegek 

ellátásában és ápolásában 
  x x x 

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai 

betegek ellátásában és ápolásában  
  x x x 

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában 

és ápolásában 
  x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Anatómia-élettan x       

Általános kórtan x       

Mikrobiológia-járványtan x       

Elsősegélynyújtás, első ellátás x       

Gyógyszertan     x x 

Gyógyszerelés     x x 

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások     x x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, fertőtlenítése 
    x x 

Betegmegfigyelés és segédkezés 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások 

előtt, alatt, után 
    x x 

Általános orvostan és belgyógyászat   x   x 

Általános sebészet és traumatológia   x   x 

Gyermekgyógyászat   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A beteg előkészítése, a diagnosztikus és 

terápiás beavatkozásokhoz  
    x x 

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a 

diagnosztikus és terápiás beavatkozások, 

tevékenységek során 
    x x 

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati 

anyagokkal kapcsolatos teendők ellátása 
    x x 

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az 

elsődleges ellátás során 
x     x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás       x 

Felelősségtudat x     x 

Türelmesség       x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x     x 

Határozottság x     x 

Segítőkészség x     x 



 

 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x     x 

Következtetési képesség x     x 

A környezet tisztántartása       x 

 

394. K

linikai alapozó ismeretek tantárgy 162 óra/162 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

394.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása 

 

394.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

394.3. Témakörök 

394.3.1. Anatómia-élettan alapjai, a mozgásrendszer 18 óra/18 óra 

 

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 

Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

 

394.3.2. A keringés és légzés anatómiája és élettana 20 óra/20 óra 

 

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya 



 

 

 

394.3.3. Emésztés-kiválasztás-szaporodás szervrendszere  28 óra/28 óra 

 

Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 

Anyagcsere, energiaforgalom  

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek.. 

 

394.3.4. Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája, élettana

 24 óra/24 óra 

 

Idegrendszer felosztása. 

Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 

 

394.3.5. Mikrobiológia-járványtan, ált.kórtan  36 óra/36 óra 

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 

Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, 

ízeltlábúak). 

Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén 

mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, 

ellenálló képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység 

 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 



 

 

Betegség, kóros állapot meghatározása. 

A betegségek kóroktana (etiológia). 

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek 

 

394.3.6. Elsősegélynyújtás-első ellátás  36 óra/36 óra 

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 

A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés 

Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

Légúti idegentest eltávolítása 

Eszköz nélküli légútbiztosítás 

Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA) 

B: a légzés megítélése. 

Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

A sokk jeleinek felismerése. 

D: az eszmélet, és tudat megítélése 

Görcsroham felismerése ellátása 

Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Lehűlés elleni védelem 

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és 

kezelése 

Az állapotváltozás nyomon követése 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása. 

Sebellátás (fedőkötések). 

Vérzések ellátása  

Amputátum kezelés 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 



 

 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 

Tömeges balesetek, katasztrófák. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED) 

Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR) 

A témakör részletes kifejtése 

 

394.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, az Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben, 

csoportbontásban kell oktatni. 

 

394.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Az elsősegélynyújtás-első ellátása témakört skill és szimulációs gyakorlatok segítségével 

csoportbontásban javasolt elsajátítani. 

 

394.5.1. 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. magyarázat  x   

2. kiselőadás x x   

3. megbeszélés  x   

4. vita  x   

5. szemléltetés x    

6. szerepjátés  x   

7. házi feladat x    

8. skill gyakorlat x    

9. szimulációs gyakorlat  x   

 

394.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz kiegészítés x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése   x     

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
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. Műveletek gyakorlása   x     

 

394.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

395. K

linikumi szakismertek tantárgy 129 óra/129 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

395.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

395.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Egészséges ember gondozása 



 

 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

395.3. Témakörök 

395.3.1. Kardiológia és pulmonológia alapjai  19 óra/16 óra 

 

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

 

Kardiológia. 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardiális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

Légző rendszer kórfolyamatai. 

 

Pulmonológia. 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 

Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 

 

 

395.3.2. Gasztroenterológia és nefrológia alapjai. 17 óra/13 óra 

 

Gasztroenterológia.  

Emésztő rendszer kórfolyamatai  

Emésztő csatorna betegségei. 

Emésztő mirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

 

Nefrológia. 

A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 



 

 

 

395.3.3.  Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai   16 óra/13 óra 

 

Hematológia és immunológia.  

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrinológia. 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

 

Reumatológia. 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

Az idegrendszer kórfolyamatai. 

 

395.3.4. Neurológia és pszichiátria alapjai 16 óra/12 óra 

 

Neurológia. 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

 

Pszichiátria. 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 

 

395.3.5. Sebészet és traumatológia alapja 31 óra/36 óra 

 

Aszepszis/Antiszepszis.  

Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 

Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 

Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 



 

 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 

A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség 

 

395.3.6. Gyermekgyógyászat alapja  31 óra/36 óra 

 

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 

Újszülöttkori anoxia. 

Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 

Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 



 

 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorbanA témakör részletes kifejtése 

 

395.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

395.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

395.5.1. 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. magyarázat x       

2. kisleőadás   x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés x       

6. házi feladat x       

 

395.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

4. Vizsgálati tevékenységek körében 

4.1. Technológiai próbák végzése   x     

 

395.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

396. D

iagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

396.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

396.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 



 

 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

396.3. Témakörök 

396.3.1. Diagnosztika alapjai 18 óra/18 óra 

 

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis  

Objektív tünet, szubjektív panasz  

Tünet, tünet együttes 

Diagnózis  

Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek 

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  

Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok 

. 

396.3.2. Labordiagnosztikai alapismeretek 8 óra/8 óra 

 

Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 

A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 

A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, 

jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

 



 

 

 

396.3.3. Képalkotó diagnosztika alapjai 10 óra/10 óra 

 

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai 

vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és 

megfigyelési specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri 

endoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és 

dokumentációs feladatok.A témakör részletes kifejtése 

 

396.3.4. Terápiás alapismeretek  18 óra/18 óra 

 

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  

Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 

A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-

kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, 

hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, 

alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 



 

 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

396.3.5. Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés 18 óra/18 óra 

 

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Injekciós terápia. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 

Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, 

intraosseális kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás 

intravascularis kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló 

készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 



 

 

A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

396.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem.  

 

396.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A diagnosztikai és terápiás alapismeretek tananyaga csoportbontásban kerüljön 

elsajátításra.  

 

396.5.1. 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. magyarázat x    

2. kiselőadás  x   

3. megbeszélés  x   

4. vita  x   

5. szemléltetés x    

6. kooperatív tanulás  x   

7. házi feladat x    

 

396.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz kiegészítés x       

3.3. rajz elemzés, hibakeresés x       

3.4. rajz elemzés, hibakeresés x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x 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. Műveletek gyakorlása x x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése x x     

7.2. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
x       

7.3. Anyagminták azonosítása x       

 

396.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

397. K

linikumi gyakorlatok tantárgy 255 óra/255 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

397.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 



 

 

 

397.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

 

397.3. Témakörök 

397.3.1. Belgyógyászai gyakorlat 129 óra/160 óra 

 

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 



 

 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése. 

 

397.3.2. Sebészeti gyakorlat 42 óra/58 óra 

 

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

397.3.3. Traumatológia gyakorlat 42 óra/42 óra 

 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 



 

 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

397.3.4. Gyermekgyógyászai gyakorlat 42 óra/64 óra 

 

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  



 

 

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

397.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 

Csecsemő és gyermekosztály. 

 

397.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

397.5.1. 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. megfigyelés x    

2. projekt  x   

3. irányított feladat megoldás x    

 

397.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.4. 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. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. Szolgáltatási napló vezetése   x     

6.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett   x     

6.3. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
  x     

 

397.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11635-1616 azonosító számú 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11635-16 azonosító számú Egészségügyi asszisztensi feladatok. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Részt vesz a járóbeteg szakellátásban x x 

Betegedukaciót végez  x 

Beteget fogad, irányít, ismeri és alkalmazza a 

betegosztályozás szabályait 
x x 

Sürgősségi eseteket felismer, orvost hív, 

szükség esetén elsősegélyt nyújt 
 x 

Beteget beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz 

pozicionál 
 x 

A laboratóriumi mintavételi- és tárolási 

szabályokat ismeri és alkalmazza 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Egészségügyi törvény és az egészségügyi 

ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályok, 

finanszírozás 

x x 

Aszeptikus betegellátás, higiéné és 

nosocomialis surveillance 
 x 

Asszisztálás és segédkezés vizsgálatoknál  x 

Betegfelvétel, betegirányítás  x 

Betegmegfigyelés, betegbiztonság  x 

Diagnosztikus és terápiás eszközök 

előkészítése, használata, fertőtlenítése 
 x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Informatikai eszközök használata x x 

Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség x x 

Betegelőkészítés vizsgálatokhoz  x 

Betegmegfigyelés vizsgálatok alatt és után  x 

Betegbiztonság megteremtése  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat  x 

Önállóság  x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empatikus készség  x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeret helyén való alkalmazása x x 

Helyzetfelismerés  x 

Gyakorlatias feladatértékelés  x 

 



 

 

398. E

gészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 283 óra/283 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

398.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való 

felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

398.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

398.3. Témakörök 

398.3.1. Asszisztensi feladatok diagnosztikus eljárásoknál  72 óra/72 óra 

Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai 

Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen 

Kardiológiai vizsgáló módszerek 

Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei 

Reumatológiai vizsgáló módszerek 

Sérülések, bántalmazások jelei 

Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai 

Csípőficam szűrés 

Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges) 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Szülészeti vizsgálatok 

A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Légzésfunkciós vizsgálat 

Testváladékok vételének szabályai, protokollok 

Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás 

A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg segítése 

vizsgálat előtt, alatt és után;  

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

Betegbiztonság 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz 

Higiéné és nosocomialis surveillancea járóbeteg ellátásban 

 

 

398.3.2. Asszisztensi feladatok bőrgyógyászat és szemészet területén  18 óra/18 óra 

A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek) 

Mikroorganizmusok okozta betegségek  

Allergiás megbetegedések  

Genetikai eredetű megbetegedések  

Parazitás fertőzések, betegségek  



 

 

Daganatos elváltozások 

Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség  

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek 

Bőrbetegek vizsgálata 

 

A szem leggyakoribb betegségei 

Szemészeti vizsgáló módszerek 

Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során-  

 

398.3.3. Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen  18 óra/18 óra 

A fül betegségei 

Az orr és melléküregeinek betegségei 

A gége betegségei 

Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek  

A hallás vizsgálatának módszerei 

Idegen test eltávolítás 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen 

Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása során 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; 

a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása 

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

398.3.4. Asszisztensi feladatok urológiai területen 18 óra/18 óra 

Urológiai vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; Közreműködés, 

asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

398.3.5. Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen 18 óra/18 óra 

Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,) 

Vérzési rendellenességek 

Menopausa 

Nőgyógyászati vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után 

Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során 

 



 

 

398.3.6. Asszisztensi feladatok neurológiai és pszichiátriai területen 16 óra/16 óra 

Neurológia kórfolyamatra utaló tünetek, panaszok 

Neurológia vizsgáló módszerek 

Pszichiátriai vizsgáló módszerek 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Beteg pozicionálás neurológiai vizsgálatokhoz 

Közreműködés, asszisztálás neurológiai vizsgálatok/beavatkozások során 

 

398.3.7. Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban 36 óra/36 óra 

A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció 

A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai 

Betegelőjegyzés  

Betegirányítás, betegosztályozás szabályai 

Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai 

Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések 

Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai 

Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése 

Betegmegfigyelés dokumentálás 

Táppénzjelentés, nyilvántartás 

Táppénzes napló vezetése 

Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása 

Járóbeteg adatok elemzése 

Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl. gyermekortopédiai, 

onkológiai stb.) jelentések elkészítése 

Betegforgalmi adatok 

BNO, FNO rendszere 

Statisztikai adatok nyilvántartása 

Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása 

Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek 

A dokumentáció archiválása 

Betegátadás dokumentálása 

Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen, stb.) 

Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem rendelkező 

betegdokumentáció) 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz 

Betegszállítás, mentőhívás  

Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége 

 

398.3.8. Prenevció 36 óra/36 óra 

Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése 

Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése 

Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése 

Kampányok  

Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók 

A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása 

Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban 

Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál 

 



 

 

398.3.9. Rehabilitáció 15 óra/15 óra 

A rehabilitáció és formái 

A rehabilitáció területei 

Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein 

Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv 

Rehabilitációs team működése 

Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés 

egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,  

Betegedukáció 

Rehabilitációs intézetek 

Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban 

Lakóközösségi rehabilitáció 

 

398.3.10. Személyiség fejlesztés önismeret 36 óra/36 óra 

Személyiségelméletek 

Pszichés problémák és személyiségzavarok 

Személyiségfejlesztés lehetőségei 

Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései 

Az együttműködést nehezítő tényezők  

Konfliktusok, konfliktuskezelési technikák 

Az eltérő értékrendekhez, kultúrákhoz való viszonyulás 

Empátia gyakorlatok 

Az önismeret forrásai, jelentősége, fejlesztése 

Az énkép (Johari-ablak) 

Szerepek és a szereptanulás folyamata 

Önvédelmi technikák, énvédő mechanizmusok 

Veszteségek, krízishelyzetek és feldolgozásuk 

Önismereti gyakorlatok 

A reális énkép szerepe az egészségügyi segítésben 

Esetmegbeszélésés szupervízió; kapcsolati és a személyes erőforrások feltárása; rekreációs 

lehetőségek 

 

398.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Demonstrációs terem 

 

 

398.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban és a Személyiség fejlesztés önismeret 

témakör csoportbontásban valósuljon meg. 

 

398.5.1. 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. magyarázat  x   

2. szemkóléltetés x    

3. szerepjáték  x   

4. kiselőadás x    

5. gyakoroltatás  x   

 

398.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

398.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

399. E

gészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy 170 óra/170 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

399.1. A tantárgy tanításának célja 



 

 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A tantárgy 

tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel megszerezhető 

kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 

 

399.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

399.3. Témakörök 

399.3.1. Betegirányítás 21 óra/21 óra 

  Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító 

A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival 

Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó 

jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése 

Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel kapcsolatos 

adminisztráció 

Betegelőjegyzés, regisztráció végzése 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése 

Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása 

Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről 

Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása 

Akadályozott személyeket segít 

Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus 

adatbázis kezelése 

Adatrögzítés, tárolás, archiválás 

            Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás 

 

399.3.2. Szakrendelések 88 óra/88 óra 

Belgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása, 

EKG, kadiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,  

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 



 

 

A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a 

társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás 

végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja 

Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés 

szabályoknak megfelelően 

Beteg felkészítése a vizsgálatokra 

Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál 

Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása 

A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás beavatkozások 

kivitelezésében 

Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után 

Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok 

felfogása;  

Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás) 

Előkészítés injekciózáshoz, sc. ésim. injekció beadása, dokumentálása 

EKG készítés, dokumentálás 

Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler, 

endoscopos beavatkozások) 

Vércukormérés, dokumentálás 

Betegeducatioinsulin beadására, vércukormérésre 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Részvétel diétás tanácsadáson 

Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről 

Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről 

Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a 

számítógépes rendszerben 

Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése 

 

Sebészet profilú szakrendelés 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése 

Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata 

Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás 



 

 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba juttatása 

protokoll szerint 

Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 

Segédkezés sebellátásnál 

Segédkezés különböző kötözéseknél 

Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása 

Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések 

Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál 

Varrat- és kapocsszedés megfigyelése 

Asszisztálás sztoma ellátásnál 

Sebváladékok megfigyelése 

Segédkezés sebváladék vételénél 

Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés 

Csonttörések ellátásában való segédkezés 

Aszeptikus környezet megteremtése  

Vértelen repozícióban közreműködés 

Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés 

Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás  

Közreműködés gipsz felhelyezésében 

Fájdalomcsillapításban való közreműködés 

Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata 

Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél 

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése 

  

Pszichiátria 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 



 

 

Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz 

Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra 

Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése 

Anamnézis felvételében való közreműködés 

Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése 

Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése  

A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása  

Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében 

Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben 

Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Nőgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése 

Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása 

Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál 

Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint 

Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése, 

betegkövetés, kiértesítés kontroll vizsgálatra 

Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa, 

inkontinencia, HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése 

Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll 

szerint 

Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése 

Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja 

Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 



 

 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

 

399.3.3. Diagnosztikai gyakorlatok 43 óra/43 óra 

Laboratórium 

A laboratórium munkájának, működésének megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta 

levétele 

Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása 

Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele 

Vizsgálati minták kezelésének szabályai 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti 

előkészítése 

Labor minták elszállításának megszervezése 

Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése 

Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel 

Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Képalkotó diagnosztika 

A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása, 

megismerése (RTG, UH) 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Betegek és dolgozók sugárvédelme 

Doziméter használata 



 

 

Digitális RTG készítésének megfigyelése,  

Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése 

Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése 

Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és 

helyzetváltoztatásának segítése 

Beteg előkészítése UH, Doppler  vizsgálatokhoz 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél 

Eszközök használat utáni fertőtlenítése 

Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás, számítógépes 

célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Képarchiválási módszerek megfigyelése 

 

399.3.4. Gondozás 18 óra/18 óra 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a 

rehabilitációs osztályon/szakrendelésen 

Gondozás folyamata 

Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról, kihordási 

idejéről 

Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek 

használata, karbantartása vonatkozásában 

Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Betegforgalom szervezése 

A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások formáiról, 

az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról 

Gondozásra behívás, gondozásba vétel 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának 

megfigyelése 

 

 

399.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó 

Szakrendelések:  

                     Belgyógyászat 

                     Sebészet profil 

                     Pszichiátria 

                     Nőgyógyászat 

Diagnosztika gyakorlat: 

                    Laboratórium 

                    Képalkotó osztályok 

Gondozás: 

                    Gondozó és rehabilitációs szakrendelések 

 



 

 

399.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

399.5.1. 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. megfigyelés x    

2. irányított feladatmegoldás x    

 

399.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. 
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. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       



 

 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x       

 

399.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

A 

11166-16 azonosító számú 

Sürgősségi betegellátás 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11166-16 azonosító számú Sürgősségi betegellátás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

A beteg reakcióképességét felméri, auto- és 

heteroanamnézist vesz fel 
x x x x  x 

A beteg állapotát felméri az életkori 

sajátosságok figyelembevételével az ABCDE 

szemlélet szerint 

x x    x 

A - A légutak átjárhatóságát megítéli, légutat 

biztosít eszköz nélkül, valamint pharingealis, 

és supraglotticus eszközökkel 

x x    x 

Garatváladékot leszív x x    x 

B - A légzést megfigyeli x x    x 

Pulzoximétert alkalmaz x x    x 

Ballonnal maszkkal lélegeztet x x    x 

C - Keringést felmér, centrális pulzust tapint x x    x 

Felhatalmazás alapján perifériás vénakanült 

behelyez, kezel 
x x    x 

Felhatalmazás alapján infúziót beköt, az 

infúzió szövődményeit felismeri 
x x    x 

Felhatalmazás alapján folyadékterápiát 

alkalmaz 
x x    x 

D - Megfigyeli a beteg idegrendszeri 

működését 
x x    x 

GCS-t megítés MCPSS-t megítél x x    x 

Sérülések rögzítésére szolgáló eszközökett 

alkalmaz 
x     x 

ALS-ben segédkezik x x    x 

Gyors és részletes sérültvizsgálatot végez x     x 

Tömeges balesetnél a kárhelyparancsnok 

utasítása szerint tevékenykedik 
    x x 

Sürgősségi helyzetben a helyszínen 

segédkezik szövődménymentes szülésnél 
  x   x 

Újszülött első állapotfelmérését és ellátását 

végzi 
 x    x 

Újszülött élesztést végez  x    x 

Dekontaminációs eljárásokat alkalmaz    x  x 

Kimentő és egyéb műfogásokat alkalmaz x     x 

A mentéstechnikai eszközöket karbantartja      x 

Bejelentést rögzít x     x 

Mentést irányít x     x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A mentés története x      



 

 

Mentőgépjárművek felszerelése, mentőegység 

típusok 
x x    x 

Mentési eszközök és karbantartásuk      x 

Diagnosztikai és terápiás lehetőségek a 

mentőgyakorlatban 
x x    x 

A betegség kialakulása, a baleseti 

mechanizmusok, előzmények 
x      

Légútbiztosítás x x    x 

Lélegeztetés x x    x 

A keringés megítélése, támogatása x x    x 

Sokktalanítás x x    x 

A tudatállapot megítélése x x    x 

Sérülések és rögzítésük x     x 

Súlyos sérültek ellátása x     x 

Kiterjesztett újraélesztés x x    x 

Katasztrófák, tömeges balesetek     x  

Szülés és szülésvezetés   x    

Újszülött ellátás  x     

Kimentés, műszaki mentés x      

Mérgezések    x   

Sürgősségi ellátás dokumentációja x     x 

Mentésirányítás x     x 

Mentésszervezés x     x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Riasztás eszközeinek használata x     x 

Mentéstechnikai eszközök használata x     x 

Betegvizsgálat eszközeinek alkalmazása x     x 

Beavatkozások eszközeinek alkalmazása x     x 

Mentésirányítás eszközeinek alkalmazása x     x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség x x x x x x 

Döntésképesség x x x x x x 

Szervezőkészség x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Hatékony kérdezés készsége x x x x x x 

Kezdeményezőkészség x x x x x x 

Segítőkészség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x x x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x x x x x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x x x 

 

400. O

xiológia alapjai tantárgy 78 óra/78 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

400.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja az oxiológia mint diszciplína ismertetése. Az általános 

oxiológiában használt vizsgálómódszerek bemutatása, a nagy jelentőséggel bíró kórképek 

ismertetése, ellátásuk lehetőségei. A hallgató felkészítése a praehospitális környezetben 

végzett egészségügyi ellátásra. 



 

 

 

400.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Klinikumi gyakorlat 

Mentéstechnika 

Logisztika 

 

400.3. Témakörök 

400.3.1. Sürgősségi ellátás 6 óra/6 óra 

Az oxiológia mint diszciplína 

A mentés története 

Időfaktor 

A sürgősség fokozatai 

A praehospitális ellátás rendszere, felépítése 

Az intrahospitális ellátás rendszere, felépítése 

Az Országos Mentőszolgálat mint szervezet, feladatai, felépítése 

Mentőegységek személyi, és tárgyi feltételei 

 

400.3.2. „A” – légutak oxiológiája 10 óra/10 óra 

A légúti elzáródás, és ellátása 

A légúti idegentest 

Gyulladásos légúti kórképek az oxiológiában 

Az anafilaxiás (allergiás) reakció (minden stádiuma), és ellátása 

Obstruktív légúti betegségek az oxiológiában 

Az orrvérzés, és ellátása 

 

400.3.3. „B” – légzés oxiológiája 10 óra/10 óra 

Obstruktív légzőszervi betegségek az oxiológiában 

Restriktív légzőszervi betegségek az oxiológiában 

Diffúziós zavarok az oxiológiában 

Kisvérköri keringési zavarok 

A légzésszabályozás zavarainak oxiológiája 

 

400.3.4. „C”- keringés oxiológiája 15 óra/15 óra 

Heveny balszívfél elégtelenség 

Heveny jobbszívfél elégtelenség 

Akut koronária szindróma (angina pectoris, STEMI, NSTEMI) 

Periarreszt ritmuszavarok (bradycardiák, tachycardiák (ERC szerint) 

Hipertenzív állapotok 

Sokk (minden forma) 

Syncopék 

Akut érbetegségek 

A homeosztázis zavarainak oxiológiai vonatkozásai 

Hypotermia 



 

 

Anyagcsere zavarok oxiológiai vonatkozásai 

 

400.3.5. „D” – idegrendszer oxiológiája 10 óra/10 óra 

Stroke 

Agyérkatasztrófák 

Az idegrendszer gyulladásos kórképeinek oxiológiája 

A fájdalom oxiológiája 

Az eszmélet (éberségi szint) zavarai (hypnoid tudatzavarok) 

A nem hypnoid tudatzavarok oxiológiája 

A tudat tartalmi zavarainak (tenebrositas, delirium, amentia) oxiológiája 

Pszichiátriai betegségek (szenvedélybetegségek, magatartászavarok, skizofrénia) 

oxiológiai vonatkozásai, a veszélyeztető állapot 

Epilepszia, és görcsállapotok 

 

400.3.6. „E” egész test egész eset 7 óra/7 óra 

Az anamnézis felvétele 

Környezet értékelése 

Elektrotrauma 

Hypoterm hőártalmak 

Hyperterm hőártalmak 

 

400.3.7. Traumatológiai oxiológia 10 óra/10 óra 

Koponyasérülések, és ellátásuk 

Gerincsérülések és ellátásuk 

Mellkas sérülések és ellátásuk 

Hasi sérülések és ellátásuk 

Medence sérülések és ellátásuk 

Végtag sérülések és ellátásuk 

Súlyos sérültek ellátása 

Égési sérülések ellátása 

 

400.3.8. Sebészeti oxiológia 10 óra/10 óra 

Oesophagus varix ruptúra 

Cholecystitis acuta 

Acut pancreatitis 

Gyomor, duodenum perforáció 

Ileus 

Mesenterialis trombosis/embolia 

Appendicitis acuta 

Aorta aneurizma ruptúra 

Kizárt sérv 

400.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

 

400.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 



 

 

 

400.5.1. 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. Magyarázat   x  

2. Elbeszélés   x  

3. Megbeszélés   x  

4. Vita   x  

5. Projekt x x x  

6. Kooperatív tanulás  x   

7. Házi feladat x    

 

400.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

400.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

401. C

secsemő és gyermekgyógyászati oxiológia tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 



 

 

401.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a gyermekgyógyászat oxiológiai vonatkozásainak ismertetése, 

a hallgató felkészítése a praehospitális környezetben végzett csecsemő és 

gyermekellátásra. Az oxiológiában nagy jelentőséggel bíró csecsemő és 

gyermekgyógyászati kórképek, és ellátásuk bemutatása. 

 

401.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Klinikumi gyakorlat 

 

401.3. Témakörök 

401.3.1. Csecsemő és gyermek ellátás oxiológiai specifikumai 4 óra/4 óra 

A csecsemő, és gyermek sürgősségi ellátás szervezése 

Anatómiai és élettani különbségek áttekintése 

Kommunikáció csecsemő és gyermekellátás közben 

A csecsemő és gyermek ellátást segítő eszközök 

ABCDE vizsgálat csecsemő és gyermekkorban 

 

401.3.2. „A” és „B” légút és légzés 6 óra/6 óra 

A légutak átjárhatóságának megítésése csecsemő és gyermekkorban 

Légútbiztosítás csecsmő és gyermekkorban 

A légzés megítélése csecsemő és gyermekkorban 

Lélegeztetés csecsemő és gyermekkorban 

Légúti idegentest eltávolítása csecsemő és gyermekkorban (ERC szerint) 

Bölcsőhalál 

ALTE 

Légzési elégtelenség csecsemő és gyermekkorban 

Krupp 

Aszthma 

Bronchiolitis 

 

401.3.3. „C” keringés 5 óra/5 óra 

A keringés megítélése csecsemő és gyermekkorban 

Sokk csecsemő és gyermekkorban 

Szívritmuszavarok csecsemő és gyermekkorban 

 

 

401.3.4. „D” idegrendszer 6 óra/6 óra 

Az idegrendszer megítélése csecsemő és gyermekkorban 

Epilepszia csecsemő és gyermekkorban 

Láz és lázgörcs csecsemő és gyermekkorban 

Görcsállapotok csecsemő és gyermekkorban 

Tudatzavarok csecsemő és gyermekkorban 

Agyhártya-, agyvelő gyulladás oxiológiai vonatkozásai 



 

 

 

401.3.5. „E” egész test egész eset 4 óra/4 óra 

Az anamnézis felvétele 

A csecsemő és gyermek sérültellátás praehospitális jellegzetességei 

Praehospitalis sérült vizsgálat és ellátás csecsemő és gyermekkorban 

Gyermekbántalmazás 

 

401.3.6. Újraélesztés 6 óra/6 óra 

Újszülött élesztés 

Csecsemő és gyermek BLS 

Defibrilláció gyermekkorban 

Csecsemő és gyermek XBLS 

 

401.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

401.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

401.5.1. 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. Magyarázat   x  

2. Elbeszélés   x  

3. Megbeszélés   x  

4. Vita   x  

5. Projekt x x x  

6. Kooperatív tanulás  x   

7. Házi feladat x    

 

401.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

401.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

402. S

zülészet-nőgyógyászati oxiológia tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

402.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a szülészet-nőgyógyászat oxiológiai vonatkozásainak 

ismertetése, a hallgató felkészítése a praehospitális környezetben való szülészet-

nőgyógyászati ellátásra. Az oxiológiában nagy jelentőséggel bíró nőgyógyászati kórképek 

ismertetése, ellátásuk bemutatása. A korábbi tanulmányokra építkezve a várandósság rövid 

bemutatása, szövődménymentes szülés folyamata, valamint a szövődmények ismertetése. 

A kórházon kívüli szülésvezetés bemutatása, és az újszülött első ellátása. 

 

402.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Ápolástan gondozástan gyakorlat 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Az oxiológia alapjai 

 

402.3. Témakörök 

402.3.1. Szülészet 16 óra/16 óra 

A helyszíni tevékenység általános szabályai akut szülészeti-nőgyógyászati esetekben 

A női reproduktív szervek anatómiai és élettani áttekintése 

Terhesség 

A terhesség felismerése 

Terhesgondozás 

A kóros terhesség 

Vetélés 

A norrmál szülés 

Praehospitalis szülésvezetés 

Az érett újszülött ellátása 



 

 

Az adaptáció segítése (éretlen újszülött ellátása) 

Ikerterhesség ikerszülés 

Koraszülés 

Patológiás szülés 

A császármetszés 

 

402.3.2. Nőgyógyászat 15 óra/15 óra 

A szeméremtest betegségei 

A hüvely betegségei 

A méh betegségei 

A menstruáció rendellenességei 

Nőgyógyászati vérzéssel járó kórképek és praehospitális ellátásuk 

Méhen kívüli terhesség 

Fogamzásgátlás 

 

402.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

402.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

402.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

402.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

402.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

403. T

oxicologia tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

403.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja az toxiclógia mint szakterület ismertetése. A nagy 

jelentőséggel bíró mérgezések ismertetése, praehospitalis ellátásuk lehetőségei. A hallgató 

felkészítése a praehospitális környezetben végzett toxicologiai, egészségügyi ellátásra. 

 

403.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Klinikai alapozó ismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Az oxiológia alapjai 

 

403.3. Témakörök 

403.3.1. Toxikus ártalmak és ellátásuk 7 óra/7 óra 

A méreg és mérgezés fogalma 

Expozíció 

Behatolási kapu 

A méreg sorsa a szervezetben 

Specifikus és aspecifikus toxikológiai terápia 

A méreg eltávolítása a szervezetből 

Dekontamináció 

 

 



 

 

403.3.2. Mérgezések típusai 9 óra/9 óra 

Gázmérgezések jellemzői 

A legfontosabb gázmérgezések és ellátásuk ( CO, CO2, NH3, HCN, CL2) 

Gyógyszermérgezések jellemzői 

A legfontosabb gyógyszermérgezések 

 Altatószerek 

 Aminophenazon 

 Béta blokkolók 

 Atropin 

 Digitálisz 

 Morfin 

 Paracetamol 

Kábítószerek okozta mérgezések (klasszikus és dizájner drogok) 

Ipari oldószerek okozta mérgezések 

 Benzin és benzol mérgezés 

 Etilalkohol mérgezés 

 Metilalkohol mérgezés 

Lúgmérgezések 

Savmérgezések 

Mezőgazdasági mérgezések 

Ételmérgezések 

Gombamérgezések 

 

403.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

403.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

403.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

 

403.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  



 

 

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

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. Képi információk körében     

3.1. rajz értelmezése x    

 

403.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

404. T

ömeges baleset - katasztrófa  ellátás tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

404.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a tömeges baleset – katasztrófa ellátás specifikumainak 

bemutatása. A hallgató felkészítése a tömeges baleset – katasztrófa helyszínén végzett 

egészségügyi ellátás szervezésére és kivitelezésére.  A kárhelyen történő együttműködés 

ismertetése más szervekkel. 

 

 

404.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Klinikai alapismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Oxiológia alapjai 

Mentéstechnika 

Logisztika 

 



 

 

404.3. Témakörök 

404.3.1. Tömeges balesetek 5 óra/5 óra 

A tömeges baleset fogalma 

A kárhely 

Veszélyes anyaggal szennyezett kárhely 

Sérültosztályozás (TRIAGE) 

Az ellátás lehetőségei 

Szállítás 

Tömeges kárhely felszámolásának speciális eszközei 

 

404.3.2. Katasztrófák 5 óra/5 óra 

A katasztrófa fogalma 

A katasztrófák felosztása 

A katasztrófavédelem szervezetei 

Felkészülés a katasztrófák elhárítására 

Sürgősségi ellátás katasztrófa helyzetekben 

 

404.3.3. Tömeges balesetek – katasztrófák felszámolása 6 óra/6 óra 

Riasztás rendkívüli események kapcsán 

Vészhelyzeti irányító központ szerepe 

Kommunikáció a kárhelyen a mentésirányítással, és a társszervekkel 

Szervezési feladatok rendkívüli esetekben 

Tömeges riasztás 

A kárhelyparancsnok feladatai 

Társszervek bevonása 

Dokumentáció 

Krízis intervenció 

 

404.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

404.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

404.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 



 

 

404.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

404.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

405. S

ürgősségi ellátás gyakorlat tantárgy 480 óra/480 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

405.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a hallgató bevonása a mindennapi sürgősségi egészségügyi 

ellátásba, építkezve a korábbi elméleti és gyakorlati képzésére. A sürgősségi ellátó rendszer 

felépítésének, és működésének megismerése. 

 

405.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Ápolástan gondozástan gyakorlat 



 

 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

Oxiológia alapjai 

Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia 

Szülészet nőgyógyászati oxiológia 

Toxicologia 

Mentéstechnika 

Logisztika 

 

405.3. Témakörök 

405.3.1. Orvosi ügyelet 40 óra/40 óra 

Az orvosi ügyeleti rendszer felépítése 

Az orvosi ügyelet működési rendje 

Bejelentések felvétele 

Prioritásképzés, riasztás 

Diagnosztikus és terápiás lehetőségek az orvosi ügyeleten 

Járóbeteg ellátás 

Ellátás a beteg lakásán 

Dokumentáció 

 

405.3.2. Mentőgépkocsi, kiemelt mentőgépkocsi  120 óra/120 óra 

Mentőgépkocsi felszerelése 

Kiemelt mentőgépkocsi felszerelése 

A mentőképkocsi/kiemelt mentőgépkocsi személyzete 

Diagnosztikus és terápiás lehetőségek mentőgépkocsin/kiemelt mentőgépkocsin 

Bekapcsolódás a mentési tevékenységbe 

Riasztási rend 

Dokumentációs feladatok 

 

405.3.3. Esetkocsi 120 óra/120 óra 

Az esetkocsi felszerelése 

Az esetkocsi személyzete 

Riasztási rend 

Diagnosztikus és terápiás lehetőségek esetkocsin 

Bekapcsolódás a mentési tevékenységbe 

Dokumnetációs feladatok 

 

405.3.4. Sürgősségi osztály 80 óra/80 óra 

A sürgősségi osztály működési rendje 

A sürgősségi osztály személyi és tárgyi feltételei 

A betegek fogadása 

Triage 

Sürgősségi betegvizsgálat 

A betegek megfigyelése 

Diagnosztikai és terápiás lehetőségek a sürgősségi osztályon 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz 



 

 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel  

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében 

Intrahospitális transzport 

 

405.3.5. Toxicologiai osztály 40 óra/40 óra 

A toxicologiai osztály működési rendje, szervezeti felépítése 

A betegek fogadása, felvétele 

Toxicologiai diagnosztika és terápia 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Az ápolási dokumentáció vezetése 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében 

 

405.3.6. Szülészeti osztály 40 óra/40 óra 

A szülészeti osztály működési trendje szervezeti felépítése 

A betegek fogadása, felvétele 

Diagnosztikai lehetőségek a szülészetben 

Szülöszoba 

Gyermekágy 

Terhespatológia  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Az ápolási dokumentáció vezetése 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: 

Ápolás a szülészeti osztályon 

 

405.3.7. Traumatológia 40 óra/40 óra 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása 

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése 

Sérültek fogadása, első vizsgálata 

A sebkötözések 

Sebek dezinficiálása 

Típuskötések alkalmazása 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason 

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések 

Kötözések az alsó és felső végtagon 

Csonttörések ellátása 

Rögzítő kötések, gipszelések 

A törések vértelen helyretétele, repozició 



 

 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz 

A testváladékok megfigyelése és felfogása 

Vérvétel 

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba 

Közreműködés az ápolási folyamatban 

Az ápolási dokumentáció vezetése 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében 

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

405.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Háziorvosi ügyelet, mentőgépkocsi/kiemelt mentőgépkocsi, Esetkocsi, Sürgősségi osztály 

Toxicologia, Szülészeti osztály Traumatológiai osztály 

 

405.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

405.5.1. 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. Projekt  x   

2. Megfigyelés  x   

3. Irányított feladatmegoldáa x    

 

 

405.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 



 

 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

405.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

 

A 

11165-16 azonosító számú 

Mentéstechnika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11165-16 azonosító számú Mentéstechnika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

M
en

té
st

ec
h

n
ik

a 

FELADATOK 

A helyszínen tájékozódik, a helyszín 

biztonságosságát felméri/kompetenciájának 

megfelelően biztosítja 

x 

A beteg állapotát az életkori sajátosságoknak 

megfelelően felméri az ABCDE-szemlélet 

szerint, szaksegítséget nyújt 

x 

A- A légút átjárhatóságát, veszélyeztetettségét 

megítéli 
x 

Átjárható légutat biztosít eszköz nélkül, 

pharingealis eszközzel 
x 

Garatváladékot szívó készülékkel leszív x 

Légúti idegentestet eltávolít eszköz nélkül x 

B - A légzést megítéli veszélyeztetettségét 

felméri 
x 

Lélegeztet ballonnal maszkkal x 

Pulzoximétert alkalmaz x 

Oxigén terápiát alkalmaz x 

C - A keringést felméri veszélyeztetettségét 

felismeri 
x 

Centrális, és perifériás pulzust tapint x 

Vérnyomást mér, CRT-t megítél x 

EKG-t és telemetrikus EKG-t készít x 

D - Megítéli és skálázza a beteg eszmélet-, és 

tudatállapotát, AVPU felmérést végez 
x 

A stroke tüneteit felismeri x 

Vércukor meghatározást végez x 

E - A sérüléseket felismeri, gyors-, és részletes 

trauma vizsgálatot végez 
x 

Vérzést csillapít manuálisan, nyomókötéssel, 

valamint tourniquet alkalmazásával 
x 

Elsődleges sebellátást végez kötözéseket 

alkalmaz 
x 

Sérülések eszközös rögzítését végzi x 

Immobilizáció eszközeit alkalmazza x 

Katasztrófa helyzetek tömeges balesetek 

felszámolásában közreműködik 
x 

Újraélesztést végez (BLS, XBLS - AED), 

ALS-ben közreműködik 
x 

A beteg állapotváltozását megfigyeli, 

állapotrosszabbodást észlel és a szükséges 

beavatkozásokat/intézkedéseket megteszi 

x 

 



 

 

SZAKMAI ISMERETEK 

A helyszín jelentősége, helyszínbiztosítás 

szsbályai 
x 

Időfaktor fogalma x 

A beteg reakcióképességének fogalma x 

A légúti protokoll alkalmazása x 

Légútbiztosítás eszköz nélkül, és eszközzel x 

A fulladó beteg x 

Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel x 

Oxigénterápia x 

A beteg keringésének megítélése x 

A keringés monitorizálásának eszközös, és 

eszköz nélküli módszerei 
x 

Alapszintű (BLS), és és a kiterjeasztett 

alapszintű (XBLS) újraélesztés 
x 

A defibrilláció jelentősége, az AED használata x 

A beteg eszmélet és tudatállapotának 

megítélése 
x 

A gyors sérültvizsgálat lépései x 

Állapotkövető ellenőrző vizsgálat x 

Vérzéscsillapítás x 

Sebellátás, kötözés x 

Az immobilizáció eszközei és használatuk x 

Tömeges baleset és katasztrófák felszámolása x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Állapotfelmérés módszereinek alkalmazása x 

Újraélesztés eszközeinek használata x 

légútbiztosítás, lélegeztetés eszközeinek 

használata 
x 

Sebellátás, kötözés eszközeinek használata x 

Rögzítő eszközök használata x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

Döntésképesség x 

Stressztűrő képesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő képesség x 

Határozottság x 

Segítőkészség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Problémamegoldás x 

Helyzetfelismerés x 

 

 

406. M

entéstechnika tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

406.1. A tantárgy tanításának célja 



 

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a korábbi tantárgyak ismeretanyagára épülve a hallgató 

megismerje és elsajátítsa a praehospitalis ellátás során alkalmazott protokollokat, mentési 

technikákat, mentéstechnikai eszközöket. Az elsajátított ismereteknek, készségeknek 

eszközök használatának beépítése az ellátási folyamatba, valamint ezek gyakorlása. 

 

406.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Szakmai kommunikáció 

Ápolástan gondozástan 

Ápolástan gondozástan gyakorlat 

Klinikai alapozó ismeretek 

Klinikumi szakismeretek 

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 

Klinikumi gyakorlat 

Oxiológia alapjai 

Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia 

Toxicologia 

Szülészet – nőgyógyászat oxiológiai vonatkozásai 

Sürgősségi ellátás gyakorlat 

 

406.3. Témakörök 

406.3.1. A helyszín 6 óra/6 óra 

A helyszín fogalma 

A helyszín mint információforrás 

A helyszín biztonságossága, a helyszínbiztonság felmérése 

A helyszín biztonságossá tételének lehetőségei (saját erőből, társszervek által), 

kimentés 

A beteg környezetének értékelése 

Az első benyomás 

Az ABCDE szemléletű betegvizsgálat, és ellátás 

A reakcióképesség, és vizsgálata (AVPU) 

Életkori sajátosságok 

Csoportdiagnózis 

 

406.3.2. „A” légutak 10 óra/10 óra 

A légutak átjárhatóságának, veszélyeztetettségének, elzáródásának megítélése 

Eszköz nélküli légútbiztosítási eljárások, és alkalmazásuk 

Száj-, garat toilette, légúti leszívás manuális, és elektromos szívókészülékekkel 

Légúti idegentest protokoll alkalmazása (ERC szerint) 

Pharingealis légútbiztosító eszközök, és használatuk (OPA, NPA) 

Invazív légútbiztosítás 

 

406.3.3. „B” légzés 8 óra/8 óra 

A légzés megítélése, a nehezített légzés felismerése 

Oxigénterápia alkalmazása 

SpO2 és mérése valamint megítélése 

Eszköz nélküli lélegeztetés 

Lélegeztetés ballonnal maszkkal 

 



 

 

406.3.4. „C” keringés 8 óra/8 óra 

A bőr és a nyálkahártyák megítélése 

Centrális és perifériás pulzus tapintása és értékelése 

Vérnyomásmérés, és értékelése 

CRT vizsgálata, és értékelése 

Praehospitalis EKG készítése 

Telemetrikus EKG készítése, telemetrikus EKG küldése 

 

406.3.5. „D” idegrendszer 4 óra/4 óra 

GCS vizsgálata és értékelése 

Az eszmélet és tudatállapot megítélése 

Érzés és mozgászavarok vizsgálata és értékelése 

Vércukorérték meghatározása, és értékelése 

 

406.3.6. „E” egésztest egész eset 16 óra/16 óra 

Elsődleges és másodlagos és állapotkövető sérültvizsgálat 

Sebek, sebzések 

Sebellátás lépése, sebkötözés, rögzítő kötéseki 

Vérzések ellátása 

Vérzéscsillapítás nyomáspont alkalmazásával, direkt nyomással, nyomókötéssel, 

valamint tourniquet alkalmazásával 

Rögzítőeszközök használata 

 Cramer sín 

 Vákuum sín 

 Vákuum matrac 

 Nyakrögzítő gallér 

 Medence öv 

 Húzósín 

 Lapáthordágy 

 Gerinchordágy 

Szülésvezetés intézeten kívül 

Tömeges baleset – katasztrófa felszámolásának elvei 

 

406.3.7. Újraélesztés 10 óra/10 óra 

BLS 

XBLS 

AED alkalmazása 

ALS algoritmus 

 

406.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A mentéstechnika tantárgyat demonstrációs teremben csoportbontásban szükséges tanítani. 

 

 

406.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 



 

 

406.5.1. 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. magyarázat   x     

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés x       

6. szerepjátés   x     

7. házi feladat x       

8. skill gyakorlat x       

9. szimulációs gyakorlat   x     

 

406.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       



 

 

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

 

406.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

 

A 

11164-16 azonosító számú 

Logisztika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

  



 

 

A 11164-16 azonosító számú Logisztika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

A beteg szállíthatóságát megítéli x  x 

Előkészíti, valamint szállítja a beteget az 

egészségügyi intézménybe-. Egészségügyi 

intézményen belüli-, egészségügyi intézmények 

között-, valamint egészségügyi intézményből-, 

történő egyéb helyre 

x   

Állapotának megfelelően mobilizálja, és 

pozícionálja a beteget 
x   

Betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmaz x   

Gondoskodik a beteg- és 

környezetbiztonságáról 
x   

Menetokmányokat kezel x   

A beteg egészségügyi dokumentációját vezeti x   

Térinformatikai rendszereket (GPS) alkalmaz x x  

Rádión forgalmaz x x  

Segítséget/segélykocsit hív x   

Tájékoztatja a beteget/hozzátartozót/átvevőt x x x 

Beteget egészségügyi intézményben elhelyez x   

Telekommunikációs eszközöket használ x x x 

Betegszállítás irányításában közreműködik x x x 

Eligazodik a sürgősségi ellátás rendszerében x x x 

Betegutat szervez x x x 

Helikoptert fogad x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Folyamatirányítás lépései és eszközei  x x 

Protokollok, eljárási szabályok, 

munkautasítások 
x x x 

Prioritásképzés  x x 

Sürgősségi ellátási rendszer felépítése x x x 

Beteg és környezetbiztonság eljárás elemeinek 

ismerete 
x   

Betegszállítás és mentés irányítása  x x 

Betegelhelyezés beutalás alapelvei  x x 

Betegutatk az egészségügyi ellátórendszerben  x x 

A beteg feltalálása x   

A beteg állapotának megítélése x   

A szállíthatóság kritériumai x   

A betegszállítás előkészítése, megszervezése x   

A betegszállítás módjai x   

A beteg rögzítése és mobilizálása x   

Kényelmi eszközök használata x   



 

 

Szállítási trauma x   

A beteg állapotváltozásának ,megfigyelése 

szállítás alatt 
x   

A beteg átadása x   

A betegszállítás dokumentációja x   

Rádió forgalmazás szabályai x x x 

Munka és tűzvédelem szabályai x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése x x x 

Komplex jelzésrendszerek értelmezése x x x 

Betegszállítás eszközeinek használata x   

Risztás eszközeinek használata x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Erős fizikum x   

Döntésképesség x x x 

Szervezőkészség x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Udvariasság x x x 

Empatikus készség x x x 

Közérthetőség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x x x 

Helyzetfelismerés x x x 

Intenzív munkavégzés x x x 

 

407. B

etegszállítás tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

407.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a betegszállítás és mentésirányítás rendszerét. 

Bemutatni a beteg elhelyezés folyamatát. Begyakoroltatni a biztonságos betegszállítás 

módszereinek, eszközeinek az alkalmazását. 

 

407.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Munkavédelmi alapismeretek 

Alapápolás 

Elsősegélynyújtás 

Mentéstechnika 

 

407.3. Témakörök 

407.3.1. Felkészülés a szállításra 4 óra/4 óra 

A beteg szállíthatóságának megítélése 

A beteg előkészítése 

A környezet előkészítése 

A beteg mobilizáció eszközeinek az előkészítése 

Mentő és betegszállító járművek jellemzői 

Légimentő jármű jellemzői 



 

 

 

407.3.2. Mobilizálás 9 óra/9 óra 

Testhelyzetek szállítás alatt 

Mobilizálás eszköz nélkül (Rautek-műfogás) 

Betegmozgatás eszközei 

 

407.3.3. Navigációs ismeretek 6 óra/6 óra 

Térképismeret 

Térinformatikai rendszerek 

GPS 

Tetra-rendszer 

Telekommunikációs rendszerek 

 

407.3.4. Teendők a betegszállítás alatt 8 óra/8 óra 

A betegállapotának megfigyelése szállítás alatt 

A szállítási trauma  

Az útvonalak optimalizálása  

Figyelmeztető jelzések használata 

Megkülönböztető jelzések a használata 

Atraumatikus közlekedés, defenzív vezetési technika 

 

407.3.5. Tűz és munkavédelmi speciális ismeretek 4 óra/4 óra 

Betegszállító és mentő gépjárművekre vonatkozó speciális munkavédelmi előírások 

Munkabiztonsági előírások betegszállítás alatt 

Veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére vonatkozó előírások 

Tűzvédelmi szabályok kivonulás közben 

Tűzvédelmi előírások a helyszínen 

 

407.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Demonstrációs terem csoportbontásban 

 

407.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

407.5.1. 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. magyarázat   x     

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés x       

6. szerepjátés   x     

7. házi feladat x       

8. skill gyakorlat x       

9. szimulációs gyakorlat   x     



 

 

 

 

407.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x x     

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása   x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

 



 

 

407.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

408. I

rányítás tantárgy 16 óra/16 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

408.1. A tantárgy tanításának célja 

Az irányítás tantárgy célja a betegszállítás és mentésirányítás rendszer bemutatása, az 

irányítási folyamat felvázolása, az irányításban dolgozó szakemberek munkájának a 

bemutatása. 

 

408.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Elsősegélynyújtás 

Mentéstechnika 

Klinikumi ismeretek 

 

408.3. Témakörök 

408.3.1. Az egészségügyi ellátórendszer felépítése 4 óra/4 óra 

Alapellátás 

Járóbeteg-szakellátás 

Fekvőbeteg-szakellátás 

Sürgősségi betegellátás rendszere 

A területi ellátási kötelezettség (TEK) 

 

408.3.2. A betegszállítás irányítása 4 óra/4 óra 

A betegszállítás szabályozása 

A beteg szállítás rendszere, szereplői 

A beutalási rendszer alapelvei  

A betegszállítás dokumentációja 

A betegszállítás irányítás folyamata és szereplői 

A betegszállítás felvétele 

A betegszállítás szervezése 

 

408.3.3. A mentés irányítása 4 óra/4 óra 

A mentés szabályozása 

A mentés hazai rendszere, szereplői 

Az OMSZ feladatai 

A mentés dokumentációja 

A mentés irányítás folyamata és szereplői 

A bejelentés felvétele 

A mentés szervezése 

Mentőegység típusok felszerelése és kompetenciái 

Speciális mentő típusok 

Több fokozatú mentésszervezés, randevúelv 

 

408.3.4. Kommunikáció az irányításban 4 óra/4 óra 

Kommunikáció vészhelyzetben 

Kérdezési technikák 



 

 

Kérdezési protokollok 

Telefonos tanácsadás módszerei 

Kommunikáció  

a bejelentővel 

a társszervekkel 

a médiával 

A rádióforgalmazás szabályai 

Telekommunikációs eszközök használata 

 

408.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

408.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

408.5.1. 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. Magyarázat     x   

2. Elbeszélés     x   

3. Megbeszélés     x   

4. Vita     x   

5. Projekt x x x   

6. Kooperatív tanulás   x     

7. Házi feladat x       

 

408.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

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. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

 

408.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

409. L

ogisztikai gyakorlatok tantárgy 120 óra/120 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

409.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegszállítással, betegszállítás és mentésirányítással kapcsolatos elméleti ismeretek 

gyakorlatban történő átültetése, gyakoroltatása. 

 

409.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi alapismeretek 

Elsősegélynyújtás 

Mentéstechnika 

Klinikumi ismeretek 

 

409.3. Témakörök 

409.3.1. Mentésirányítás gyakorlat 84 óra/84 óra 

A mentésirányítás szervezeti felépítése 

Munkakörök a mentésirányításban 

A segélykérés, bejelentés felvétele 

Kérdezési protokollok 

Helymeghatározó rendszerek 

Kivonuló egységek riasztása, feladatkiadás 

Kapcsolattartás a mentőegységekkel 

A mentés irányítás dokumentációja 

 

 

409.3.2. Betegszállítás irányítási gyakorlat 40 óra/40 óra 

A betegszállítás irányítás szervezeti felépítése 

Munkakörök a szállításirányításban 

A betegszállítás felvétele 

Kivonuló egységek riasztása, feladatkiadás 

Kapcsolattartás a betegszállító egységekkel 

A betegszállítás irányítás dokumentációja 

 

409.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

 

A mentésirányítást mentésirányítási csoportban, a betegszállítás irányítási gyakorlatot az 

OMSZ-hoz integrált betegszállítás irányítási csoportban kell letölteni. 

 

409.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

 

 

409.5.1. 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. Megfigyelés x x     

2. Irányított munkavégzés x       

 

409.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
x x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

6.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

409.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 



 

 

  



 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 

hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  



 

 

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 

decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése 

 

   Sebészeti gyakorlat 



 

 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

  Traumatológiai gyakorlat 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 



 

 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

   Gyermekgyógyászati gyakorlat 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

   Kapcsolat a szülőkkel 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 



 

 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 

hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 

decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 



 

 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légzés, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése.” 

 

 


