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A szakmai program jogszabályi háttere 

A szakmai programot az iskola oktatói  testülete a megalkotásakor hatályban lévő,  a szakkép-

zésről szóló 2019. év LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) előírásait követve, 

a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával készítette el.  

A szakmai program az iskolában folyó nevelés-oktatás legfontosabb céljait, tartalmi elemeit és 

garanciális szabályait tartalmazza. A dokumentum általános jellegű szabályainak végrehajtá-

sára vonatkozó előírások az iskola egyéb dokumentumaiban találhatók meg. 

Ezek közül a legfontosabbak: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), 

 a Házirend, 

 az éves munkaterv, 

 a szaktárgyi tanmenetek. 

A felsorolt dokumentumok összhangban állnak a szakmai programmal. Az azzal esetlegesen 

ellentétes rendelkezések a jogforrási hierarchia értelmében semmisnek tekintendők. 

Az iskolai szabályzatok számának növekedése egyfelől biztosítja a kiszámíthatóságot, az átte-

kinthetőséget, ugyanakkor elkerülhetetlenül párhuzamosságokat is eredményez. Ilyenkor azt az 

alapelvet igyekszünk alkalmazni, hogy a legáltalánosabb szabályok kerüljenek a legmagasabb 

szintű helyi dokumentumba, a szakmai programba. Más sajátos, egyedi vagy részletszabályok 

pedig a megfelelő „egyéb” szabályzatba. Emiatt előfordul, hogy egy témakör teljes szabály-

anyagát több dokumentum együttesen tartalmazza. 

A szakmai programot a Szkt. 51. § (2) bekezdése alapján az oktatói testület fogadja el, majd a 

főigazgató a kancellár egyetértésével hagyja jóvá. 

A szakmai program egy-egy példányát elfogadás, illetve jóváhagyás után a  titkárságon, az is-

kolai könyvtárban, az iskola weblapján és a belső hálózaton helyezzük el. 

A szakmai programról a vezetői fogadóórákon, az osztályfőnöki órákon, valamint szülői érte-

kezleteken lehet további tájékoztatást kérni. 
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1. AZ ISKOLA JELLEMZŐI 

1.1 Az iskola elnevezése, feladatellátási helye  

 Az iskola neve: Szegedi SZC 

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 

   (OM azonosító: 203052) 

 Típusa: technikum 

 Webcíme: http://www.vasvari.hu/ 

 E-mail címe:  info@vasvari.org 

 Feladatellátási helye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.  

1.2 Az iskola fenntartója 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) 

1.3 Az iskola rövid bemutatása 

Iskolánkat 1912-ben alapította Szeged városa. Az új felsőkereskedelmi iskola felállításának 

szorgalmazója, tevékeny támogatója Szeged város akkori polgármestere, dr. Lázár György volt. 

Az iskola első igazgatója Nyáry György lett. Az intézmény számára a Feketesas utca és a Tisza 

Lajos körút sarkán lévő épületet jelölték ki, amelyben szeptember 17-én három alsó és egy kö-

zépső osztályban, az ország minden tájáról érkezett 150 tanulóval kezdődött meg a tanítás. 

Alig indult meg a tanítás az új intézetben, a történelem máris közbeszólt. Az I. világháború 

éreztette hatását a tanulólétszámban – az a felére csökkent – valamint abban, hogy az iskola 

néhány tanárát és igazgatóját katonai szolgálatra hívták be.  

Mivel az iskola addigi épületét a megkezdődő egyetemi oktatás céljaira használták fel, az inté-

zetet 1923-ban a városi tanács áthelyezte a Boldogasszony sugárút 6. szám alá. Ez akkor a 

kereskedelmi állami polgári fiúiskola épülete volt. Az emeleten helyezték el a lányokat, akik 

természetesen külön bejáraton közlekedtek. Az ideiglenes helyül kijelölt épület szűkös volta 

miatt a fiúiskola I. évfolyamát az 1922-23-as tanévben már nem indították be. A túlzsúfoltság 

megszüntetése érdekében gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 1930-ban egy új épület fel-

állítását kezdeményezte a Mérey utca és Püspök utca sarkán.  

Az 1940-41-es tanévben ismét megváltozott az intézmény neve: Szeged Szabad Királyi Város 

Kereskedelmi Leányközépiskola. Az új elnevezés új tanterv életbelépését is jelentette, mivel az 

1938. évi XIII. tc. a kereskedelmi iskolákat középiskolai rangra emelte. Kötelező volt a heti 30 

órás elfoglaltság és a második idegen nyelv, s ugyanakkor bevezették az üzemi gyakorlatot is. 

A II. világháború 1942-től éreztette hatását, tudniillik 1942 júniusától a Mérey utcai épületet 

hadikórház céljaira vették igénybe. A tanítás a leánygimnázium egyes helyiségeiben délutánon-

ként folyt, az iskola többi bútorzata a Fogadalmi templom pincéjébe került. 1948-ban az iskolát 

államosították. Az új elnevezés: Állami Kereskedelmi Leányközépiskola, ami 1949-ben Köz-

gazdasági Technikummá alakult. A tananyag a párt utasításainak megfelelően, az ideológiának 

alárendelve épült fel.  

Gyökeres fordulatot hozott az 1968-69-es tanév, ugyanis iskolánk épülete ekkor költözött a 

Mérey u. 3. szám alól a mai helyére, a Gutenberg u. 11. szám alá. 

http://www.vasvari.hu/
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1988 októberében iskolánk történetének új szakasza kezdődött – ekkor vettük fel Vasvári Pál 

nevét. 1990 nyarán megtörtént az épület bővítése, beépíthettük a tetőteret, amivel megnyílt a 

lehetősége a számítástechnika tantermek kialakításának. 1990 szeptemberétől – közel 70 év 

után – újra jelentkezhettek az iskolánkba fiúk. Az 1991-92-es tanévtől a József Attila Tudo-

mányegyetem bázisiskolájaként működtünk, folyamatosan érkeztek iskolánkba gyakorlótaní-

tásra a végzős tanár szakos hallgatók. Az 1992-93. tanévben szerveztünk először ötödéves kép-

zést a tanulóink számára. 1995-ben hoztuk létre a tetőtérben a tanirodát, amely a gyakorlati 

oktatásban játszik igen fontos szerepet. Az 1995-96. tanévtől vettünk részt az élelmiszeripari 

menedzser akkreditált felsőfokú képzésben. A Szegedi Tudományegyetem Természettudomá-

nyi Karával kötött együttműködés keretében a 2002-2003-as tanévtől az informatikai statiszti-

kus és gazdasági tervező felsőfokú képzést indítottunk. 

2005-ben megtörtént az iskolaépület rekonstrukciós bővítése. A felújítás óta a Vasvári a me-

gyeszékhely egyik legpatinásabb, egyben legkorszerűbb oktatási intézménye. 

Iskolánkban az elmúlt 10 évben jelentős változások történtek a fenntartó, a szervezeti felépítés, 

és a működést meghatározó jogszabályi környezetet érintően egyaránt. 

2009. július 1-jével Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a szakképzési rendszer korszerűsí-

tése, fejlesztése érdekében a fenntartásában működő 13 szakképző intézményéből 4 „iskola-

bokrot” hozott létre, amelyeken belül szakmailag önálló szakképző iskolai intézményegységek 

működtek tovább. A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Is-

kolát mint holland modell szerint működő, közös igazgatású összetett közoktatási intézményt a 

Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola, a Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola össze-

vonásával hozták létre. 

2013. január 1-jén a korábban önkormányzati fenntartású általános és középiskolák állami 

fenntartás alá kerültek. Összevont intézményünk ettől a naptól kezdve a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ egyik iskolájaként működött, a Szegedi Tankerület közvetlen irányí-

tása alatt. 2013. szeptember 1-jétől újabb szervezeti változás következtében a Szegedi Kőrösy 

József Szakképző Iskola (székhelyintézmény) tagintézményévé váltunk. 

2015. július 1-jétől az állami szakképző iskolák fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium 

lett. Az országban 44 szakképzési centrum jött létre a szakképző iskolák működtetésére. A Vas-

vári a tíz szegedi szakképző iskolát összefogó Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményévé 

vált. 

Három év múlva, 2018. szeptember 1-jén már az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

fenntartása alatt működő iskolaként kezdtük meg a tanévet. 
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1.4 Küldetésnyilatkozat 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum alapvető küldetése, hogy 

megőrizze és továbbfejlessze az évszázados történelme során felhalmozott szellemi és anyagi 

értékeket, hagyományaira építve a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával magas szintű 

általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzen. 

Oktatóink a korszerű ismeretek közvetítése mellett a tanulói személyiség kibontakoztatására, 

valamint az önálló cselekvéshez nélkülözhetetlen képességek, készségek kialakítására egyfor-

mán nagy hangsúlyt fektetnek.  

Nevelő-oktatómunkánk célja, hogy végzett tanulóink számára egyenlő eséllyel tegyük lehetővé 

a zökkenőmentes munkába állást, a megszerzett tudás továbbfejlesztését, a felsőoktatási intéz-

ményekben való sikeres továbbtanulást, egyúttal a társadalom közösségeibe való beilleszke-

dést. 

Alapvető feladatunk, hogy a változásokra figyelve, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan 

alkalmazkodva minél szélesebb körben kínáljunk képzési és továbbképzési programokat fiata-

loknak és felnőtteknek egyaránt. 

Törekszünk kapcsolatrendszerünk folyamatos szélesítésére és elmélyítésére, a tanulók és a cé-

gek közötti kapcsolatteremtés elősegítésére szakmai tapasztalatszerzés céljából, hiszen tudjuk, 

hogy eredményeket kizárólag a partnereinkkel való szoros együttműködések révén tudunk el-

érni. 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapel-

vei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

2.1.1 Pedagógiai alapelvek  

1. alapelv: Egységes szemléletű pedagógiai kultúra kialakítása 

Arra törekszünk, hogy – szakmai hagyományaink megőrzése mellett – egységes szemléletű 

pedagógiai kultúrát alakítsunk ki. A korábbi években lezárult, valamint a jelenleg is folyamat-

ban levő fejlesztési projektek eredményeit beépítjük az intézmény napi működésébe. Optimális 

feltételeket teremtünk a kommunikáció (anyanyelvi, idegen nyelvi, informatikai írástudás) el-

sajátításához és alkalmazásához az iskola életének különféle színterein. A személyiség- és kö-

zösségfejlesztés területén a hangsúlyt a kulturális, erkölcsi, állampolgári, szakmai értékek tisz-

teletére, elfogadására, követésére helyezzük. Alapvetőnek tartjuk a diák–szülő–oktató hatékony 

együttműködésén alapuló nevelést. 

A nevelés és oktatás folyamatában a pedagógiai és tanulói tevékenységek során egyaránt a ta-

nuló személyiségfejlődését kezeljük kiemelt feladatként. Ezért a hangsúlyt a következő kom-

petenciák fejlesztésére helyezzük: 

a) kognitív kompetenciák (az értelem kiművelése) 

b) speciális kompetenciák (a szakmai képzés) 

c) személyes kompetenciák (motívumok, képességek, készségek létrehozása, fejlesztése) 

d) szociális kompetenciák (a segítő életmódra nevelés) 

2. alapelv: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Fontosnak tartjuk a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűz-

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

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

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

pességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, ön-

kéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink legyenek tisztában az alapvető erkölcsi értékekkel, hogy le-

gyenek képesek önmagukat és környezetüket reálisan értékelni. Tudják elfogadni az őket ért 

bírálatot, ismerjék és gyakorolják a kulturált együttélés szabályait. 

Az iskola tiszteletben tartja a szülők és a tanulók gondolati, lelkiismereti és vallásszabadsághoz 

való jogát, biztosítja tárgyilagos és többoldalú megismerését, de világnézeti kérdésekben nem 

foglal állást, semleges marad. 

A tanulói személyiség fejlesztése terén kiemelkedően fontosnak tartjuk elismerni a saját sze-

mélyiség kibontakoztatásának igényét, fejleszteni a saját sorsunk alakításáért való felelősség-

vállalás képességét, támogatni a nyitottságot az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum 

befogadására és létrehozására. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy erősíthessük a tanulókban az olyan értékes tulajdonságokat, 

képességeket, mint az önismeret és önbecsülés, a konfliktuskezelés, a tolerancia, az empátia, az 

együttműködés, a kommunikáció, a kreativitás, a felelősségtudat önmagáért és társaiért. Egyre 

inkább szükségük van a társadalomban való eligazodás képességére, a kudarc tűrésére, hogy 
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kellő intelligenciával alkalmazkodjanak a körülöttük állandóan változó világhoz. Meg kell sze-

rezniük az önálló információszerzés és feldolgozás, az egész életen át tartó tanulás, a folytonos 

(olykor kényszerű) megújulás képességét (munkahely, szakmaváltás, külföldi munkavállalás 

élethelyzetei). 

3. alapelv: Kollektív értékek tisztelete és védelme 

Tanulóink legyenek büszkék nemzeti értékeinkre, magyarságukra. Jelentsen ez egészséges 

nemzeti önbecsülést és hazaszeretetet. 

Legyen minden diák számára fontos a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, érté-

keinek megóvása; a nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emléke-

inek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

Járjon mindez együtt a hazánkban élő kisebbségek, ugyanakkor a többi nép, nemzet jogainak 

tiszteletével, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartásával, a kisebbségben élő magyarság-

ért érzett felelősség- és közösségvállalással. 

Egyúttal törekszünk a multikulturális értékek megismerésére, elfogadására és elfogadtatására, 

továbbá a demokratikus társadalmi értékek, az állampolgári jogok és kötelességek megismer-

tetésére, aktív állampolgárságra való nevelésre. 

4. alapelv: A belső átjárhatóság biztosítása 

Az intézményi belső átjárhatóság megteremtésének a fő célja a pályakorrekció lehetőségének 

biztosítása és a lemorzsolódás csökkentése. Az intézményi folyamatok fejlesztésében arra tö-

rekszünk, hogy biztosítsuk az intézményen belüli,  ill. az iskolatípusok közötti átjárhatóságot, 

lehetővé téve ezáltal az esetleges pályakorrekciót. 

5. alapelv: Az esélyegyenlőség megteremtése 

 Arra törekszünk, hogy a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóinkat 

azonos eséllyel készítsük fel az egész életen át tartó tanulásra, illetve a munka világában való 

helytállásra. 

Differenciált tanítási-tanulási módszerek alkalmazásával lehetővé tesszük valamennyi tanulónk 

számára annak a tudásnak, azoknak a kompetenciáknak a megszerzését, amelyre egyénileg ké-

pesek. A törvényi előírásoknak és az igényeknek megfelelően megszervezzük a sajátos nevelési 

igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejleszté-

sét, integrálását. 

6. alapelv: Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

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

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Célunk, hogy a természet 

és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamato-

kat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
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7. alapelv: A családi életre nevelés 

Feladatunk a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése, fel-

készítés a családi életre, ezzel segítséget nyújtunk a gyermekeknek és fiataloknak tanulóknak a 

felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetítünk a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezeléséről. emellett Az iskolának foglalkozunk kell a szexuális kultúra kérdése-

ivel is. 

8. alapelv: Pályaorientációs tevékenység 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy diákjaink kipróbálják képességeiket, elmélyüljenek az érdek-

lődésüknek megfelelő területeken, megtalálják hivatásukat, kiválasszák a nekik megfelelő fog-

lalkozást és pályát, valamint képessé váljanak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfe-

szítéseket. Ezért fejlesztenünk kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel kap-

csolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

9. alapelv: Médiatudatosságra nevelés 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. Megismerkedjenek a média mű-

ködésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatok-

kal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének mód-

jával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

2.1.2 Pedagógiai értékek  

A nemzeti alaptantervben megfogalmazott alapvető nevelési feladatok mentén a következő pe-

dagógiai értékek közvetítése a célunk: 

 szociális érzékenység kialakítása 

 az emberi jogok tisztelete 

 a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának tisztelete, megőrzése  

 az egyetemes kultúra közvetítése 

 az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése 

 közösségi összetartozás és a hazafiság erősítése 

 a családdal együttműködve az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránti cse-

lekvő elkötelezettségre nevelés 

A tanuló 

 a haza felelős polgárává váljon; 

 kifejlődjön benne a hazafiság érzelemvilága; 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 

világában; 

 törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 
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 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően; 

 váljon képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyama-

tokat; 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

Feladatunk a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, attitűdök (anya-

nyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettu-

dományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompe-

tencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőkészség, a hatékony, önálló tanulás képessége) együttes fejlesztése, az egyéni és cso-

portos teljesítmény ösztönzése, a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szel-

lemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek fejlesztése.  

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie ha-

zánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, 

valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a 

természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel.  

2.1.3 Pedagógiai célok, feladatok, eszközök, eljárások 

Az iskola a nevelés és oktatás olyan ötvözetének kialakítására törekszik, amely a végzett tanu-

lók számára lehetővé teszi a zökkenőmentes munkába állást, a felsőoktatási intézményekbe 

való sikeres felvételt, valamint az új közösségekbe való gyors beilleszkedést.  

A technikum feladata az érettségi és a szakmai vizsgára történő felkészítés, 9-10. évfolyamon 

az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás mellett az adott ágazatnak megfelelő 

szakmai alapozó oktatás, majd 11-13. évfolyamon a kisebb arányú közismereti oktatás mellett 

szakirányú oktatás, az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokon a szakmai elméleti 

és gyakorlati képzés. 

A szakmai képzés kialakításakor fontos alapelv a rendszer rugalmassága, az egymásra épülő 

képzési technikák alkalmazása, a munkaerőpiac igényeinek szem előtt tartása. A jövő az eu-

rokonform szakmák oktatását, valamint a felsőfokú szakképzést, illetve a felnőttek továbbkép-

zését, átképzését is megköveteli. 

A munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodás feltételei: 

 az idegen nyelvek kommunikációszintű ismerete, 

 a szakmai idegen nyelvek magas szintű elsajátítása, 

 az informatikai, irodatechnikai eszközök felhasználói szintű alkalmazása. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai: 

 Cél Feladat Eszközök, eljárások 

1. Három nappali tago-

zatos osztály indítása 

a 9. évfolyamon:  
A: Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat,  

B: Informatika és táv-
közlés ágazat, 

Ny/C: nyelvi előké-

szítő (Informatika és 

távközlés/Kereskede-
lem ágazat) 

A beiskolázási tájékoztató 

rendszerünk működésének 

fenntartása, megújítása, 
az intézményünkbe jelent-

kezőknek központi felvételi 

vizsga szervezése. 

Iskolánk megjelenése a középiskolák 

börzéjén. 

Az iskolát bemutató prospektus, bemu-
tatkozó kisfilm. 

Általános iskolákban szervezett bemutat-

kozás. 
Újsághirdetés, rádióinterjú, közösségi ol-

dalakon történő reklámozás.  

Részvétel a Kamara beiskolázási prog-

ramjaiban. 
Az iskolánk honlapján elérhető informá-

ciók folyamatos frissítése. 

Iskolai nyílt napok, bemutatóórák. 
Előkészítő tanfolyamok szervezése 

matematikából. 

Iskolánk elérhetőségének biztosítása (in-

ternet, telefon, e-mail). 
Személyes tájékoztatás. 

2. A 9. évfolyamos  ta-
nulók iskolai beil-

leszkedésének támo-

gatása.   

Segítségnyújtás az iskola-
váltás során felmerülő ne-

hézségek kezelésében. 

Osztályszintű, ill. egyéni elbeszélgeté-
sek- osztályfőnök, iskolapszichológus. 

Csapatépítő osztályprogramok, trénin-

gek. 
Gólyaavató. 

Kapcsolattartás a kollégiumi nevelőkkel. 

Szülői értekezlet. 

Az egy osztályban tanító tanárok tapasz-
talatcseréje az első félév folyamán.  

3. Hatékony, önálló ta-
nulási módszerek el-

sajátítása. A tanulás 

tanítása. 
 

Megismertetni a tanulókat a 
helyes tanulási szokásokkal, 

az egyént saját tanulói típu-

sával, segíteni az egyéni ta-
nulási stratégia kialakítását. 

A tanév elején minden 

szaktanár megismerteti a ta-

nulókat tantárgya helyes ta-
nulási módszerével. 

Tanóra szervezése, levezetése. 
Feladatlapok, tesztek (tanulói típus) ki-

töltése, az eredmények alapján tanács-

adás helyes tanulási módszerekre, javas-
lat egyéni tanulási stratégiára, kialakítási 

folyamatának nyomon követése, támo-

gatása.  

A diákok tájékoztatása tanulásmódszer-
tani tréningekről,  szakirodalom aján-

lása. 

A központi be- és kimeneti mérés ered-
ményeinek felhasználása a tanulók diffe-

renciálása során 

4. A tanulók felzárkóz-
tatása. 

Gyakorló feladatok megol-
dása. 

Tanulószobán egyéni és csoportos fog-
lalkozás a tanulókkal. 

5. Gazdasági és pénz-
ügyi nevelés 

 

A 9. évfolyamon az ágazat-
nak megfelelő szakmai órá-

kon a szakma megismerte-

tése, megszerettetése. 

Részt veszünk a Pénziránytű pilot prog-
ramban. 

Szituációs gyakorlatokat végzünk, kü-

lönböző szemléltető anyagokat haszná-
lunk. 
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 Cél Feladat Eszközök, eljárások 

6. ECDL-modulokból 
sikeres vizsgák leté-

tele  

A tanulók felkészítése az el-
méleti és gyakorlati órákon, 

valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokon. 

Informatika (digitális kultúra) oktatása 
csoportbontásban a 9. évfolyamtól. 

Gyakorlási lehetőség biztosítása tanórán 

kívül is. 

7. Felkészítés az ágazati 

szakmai érettségi 

vizsgára (szakgimná-
ziumi osztályok) 

A 11-12. évfolyamon az 

ágazatnak megfelelő szinte-

tizáló tanórai foglalkozások 
szervezése. 

Mintafeladatok megoldása, gyakorlás. 

8. Felkészítés a közép-
szintű és az emelt 

szintű közismereti 

érettségi vizsgákra. 

Az érettségi vizsgatárgyak 
tananyagának elsajátítása a 

követelményeknek megfele-

lően. 

Az elvárások és a követelmények ismer-
tetése. 

Tanulók, szülők tájékoztatása összevont 

szülői értekezleten, osztályszintű tanulói 

tájékoztatókon.  
Hatékony tanórai módszerek alkalma-

zása. 

A számonkérések során az érettségin al-
kalmazott értékelési gyakorlat alkalma-

zása.  

A gyengébb, a lemaradó, a segítséget 

kérő tanulók korrepetálása, velük külön 
tanulószobai foglalkozás. 

9. Felkészítés az ágazati 
alapvizsgákra (tech-

nikumi osztályok) 

Az érintett tantárgyak tan-
anyagának elsajátítása az 

ágazati alapoktatás szakmai 

követelményeinek megfele-
lően. Az ágazati alapvizsga 

feladatainak  összeállítása 

Mintafeladatok megoldása, gyakorlás. 

10. Idegennyelv-tudás 
színvonalának eme-

lése. 

A nyelvi előkészítő osztály-
ban két idegen nyelv okta-

tása, a többi osztályban má-

sodik idegen nyelv választá-
sának lehetősége. 

Nyelvi szinteknek megfelelő csoport-
bontás, módszertani sokszínűség. 

11. A szakképző évfolya-

mon (1/13-2/14.) fel-
készítés az OKJ, il-

letve a szakmajegy-

zék szerinti szakmai 
vizsgákra. 

A szakmai elméleti és a 

gyakorlati ismeretek elsajá-
títtatása. 

A gyorsan változó ismeretanyag napra-

kész átadása, az ehhez szükséges tan-
anyagok biztosítása, szaktanárokkal tör-

ténő konzultáció lehetősége. 

Tanulmányi kirándulások, szakmai prog-
ramok szervezése. 

12. A tehetséges, moti-
vált  tanulók segítése. 

Időben felismerni, majd se-
gíteni egy adott területen 

nagyobb érdeklődést, ki-

emelkedő teljesítményt mu-

tató tanulókat. 

Differenciált foglalkoztatás a tanórákon. 
Versenyekre, pályázatokra, emelt szintű 

érettségire való felkészítés. 

13. Felsőfokú intézmé-

nyekbe történő to-
vábbtanulás segítése. 

 

A tananyag biztos elsajátít-

tatása. 
Segítségnyújtás a jelentke-

zéshez szükséges admi-

nisztrációban. 
Okleveles technikus pilot 

programban való részvétel. 

Hatékony tanórai módszerek alkalma-

zása. 
Emelt szintű érettségire, nyelvvizsgákra 

való felkészítés. 

Tehetséggondozás. 
Tanulók, szülők tájékoztatása összevont 

szülői értekezleten, osztályszintű tanulói 

tájékoztatókon.  
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 Cél Feladat Eszközök, eljárások 

A tanulók pályaválasztásában osztályfő-
nök, szaktanárok segítségnyújtása: ta-

nácsadás, adminisztráció. 

14. A tanulók sokoldalú 
fejlesztése. 

A tanulók értelmi, érzelmi, 
erkölcsi, mentális és testi 

fejlesztése. 

Az oktatói testület egészének a feladata 
ez, színterei: az osztályfőnöki órák, a 

szaktárgyi órák és a tanórán kívüli fog-

lalkozások, iskolai rendezvények, verse-
nyek, tanulmányi kirándulások. 

15. Iskolai közösségek 

fejlesztése. 

Osztályközösség fejlesz-

tése. 

Iskolai közösség fejlesztése. 

Sokszínű, változatos osztály- és iskolai 

programok szervezése, a „vasváris” tu-

dat erősítése, az iskolai hagyományok 
tisztelete és ápolása. 

Iskolaújság, iskolarádió. 

16. A szociális hátrányok 

enyhítése. 

A hátrányos helyzetű tanu-

lók felkutatása, segítése. 

Az osztályfőnök, a védőnő és ifjúságvé-

delemi felelős aktív együttműködése. 
A szükséges és lehetséges segítési for-

mák megtalálása (pl. pályázat). 

17. A szülőkkel való szo-
ros együttműködés. 

A kialakult formák megtar-
tása, továbbfejlesztése. 

Szülői értekezlet és fogadóóra tartása. 
További tanári fogadóóra igény szerint. 

Többoldalú kommunikáció kialakítása 

(a személyes találkozó mellett telefonos, 

e-mailes, egyéb online elérhetőség). 

18. Az egyetemes és a 
nemzeti kultúra alap-

értékeinek közvetí-

tése. 

Az egyetemes és a nemzeti 
kultúra megismerése. 

Elsődleges színhely a tanórai foglalko-
zás. 

Iskolai ünnepségek, megemlékezések. 

Tanórán kívüli ismeretszerzés (múzeum, 
színház, hangverseny, kiállítás az iskolá-

ban és azon kívül, tanulmányi kirándu-

lás). 
Részvétel városi ünnepségeken. 

19. Állampolgárságra, de-

mokráciára nevelés 

 

Alapvető állampolgári is-

meretek elsajátíttatása 

Az Osztály-Diákbizottság (ODB) és az 

Iskolai Diákbizottság (IDB) hatékony 
működtetése. 

ODB- és IDB-ülések rendszeres meg-

szervezése (osztályfőnök, diákmozgal-
mat segítő tanár, iskolavezetés). 

Diákközgyűlés lebonyolítása, részvétel a 

Diákparlamenten. 

20. Nemzeti öntudatra, 

hazafiasságra nevelés 

A diákok ismerjék meg ha-

zánk történelmét, alakuljon 

ki identitástudatuk. 

Ismeretszerzés történelemórákon, illetve 

egyéb szakórákon, osztályfőnöki órákon, 

valamint az állami ünnepekhez kapcso-
lódó iskolai ünnepségek, megemlékezé-

sek, vetélkedők keretében. 
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 Cél Feladat Eszközök, eljárások 

A témához kapcsolódó művészeti élmé-
nyek (film, színház, kiállítások stb.). 

Osztály-, tanulmányi kirándulás. 

21. Fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság 

 

Érzékenyítés, a téma fon-

tosságának tudatosítása. 

Elméleti ismeretek nyújtása szaktantár-

gyi és osztályfőnöki órákon, szakköri 

foglalkozásokon, vetélkedők és tanulmá-
nyi kirándulások alkalmával. 

A szelektív hulladékgyűjtés iskolai al-

kalmazása, a vízzel, árammal és papírral 

való takarékoskodás tudatosítása, az is-
kola alkalmazottjainak személyes példa-

mutatása. 

Bekapcsolódás környezetvédelmi akci-
ókba. 

22. Kompetencia-alapú ok-

tatás 

 

A tanulás tanítása 

Alapképességek-alap-

készségek fejlesztése 

kompetencia alapú okta-

tással: drámapedagógia, 

kooperatív tanulás, diffe-

renciálás. 

Tanulási technikák, tanulási módszerek 

megtanítása. 
Szövegértési-szövegalkotási, matemati-

kai-logikai, információs-kommunikációs 

technológiai, szociális kompetenciák fej-
lesztése. 

 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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

puló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segítenünk a 

tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeiknek optimális alakulását, tudásuk és kompeten-

ciáik kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíte-

nünk őket ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

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

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

és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és élet-

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

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ki-

alakításához. 

Az oktatói testület feladata, hogy – figyelembe véve a tanulók egyéni képességeit – a tanórákon, 

illetve a tanórákon kívül olyan módszereket, tevékenységi formákat alkalmazzon, amelyek le-

hetővé teszik a személyiség sokoldalú kibontakozását. Feladata továbbá, hogy olyan tanulási 

módszereket sajátíttasson el a tanulókkal, amelyek leginkább megfelelnek képességeiknek, 

egyéniségüknek. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításának iskolai formái: 

A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások: 

 konzultáció a tanulási problémákról az iskola igazgatójával, igazgatóhelyetteseivel, az 

osztályfőnökkel, az oktatókkal, az iskolapszichológussal, az ifjúságvédelmi felelőssel, 

a diákmozgalmat segítő tanárral, 

 felkészítés tanulmányi versenyre, egyéb, tanulóknak meghirdetett versenyekre,  

 szakkör, önképzőkör, diákkör 

 tanulószobai foglalkozás 

 egyéni, öntevékeny könyvtár-, számítógép-, tornaterem-, és sportudvar-használat 

 speciális tanfolyamok (térítési díjért) 

 tanulmányi, sport- és szabadidős kirándulások (tanévenként az éves munkatervben ha-

tározzuk meg az adott tanévben szervezhető tanulmányi kirándulásokat, 

 önismereti foglalkozások.  

Szociális szolgáltatások: 

 étkezési lehetőségek biztosítása az iskolai büfé és a melegítőkonyhás menza révén; 

 az iskola óraközi étkezési lehetőséget biztosít az iskolai büfé üzemelésének működteté-

sének lehetővé tételével;  

 ebédelési lehetőséget biztosít melegítőkonyhás menzai rendszerben; 

 egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása védőnő és az iskolaorvos ellátásában; 

 a tanulók támogatásért folyamodhatnak az iskola alapítványához; 

 segítséget nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve a 

hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink számára támogatást 

nyújtó pályázatokban való részvételre.  

2.3 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

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

éléséhez. Oktatóink arra ösztönözik a tanulókat, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

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

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

zésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körül-

mények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Az oktatóink motiválják 

és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  

A testi és lelki egészségre neveléssel összefüggő részletes programot, feladatokat, a megvaló-

sítás személyi és tárgyi feltételeit, részleteit az Egészségfejlesztési program tartalmazza 

(3. fejezet) 
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2.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműkö-

désével kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.4.1 Közösségfejlesztés 

Az iskola szabályzatai meghatározzák a döntési jogköröket. 

A döntési képesség kifejlesztése feltétele annak, hogy a tanulók képesek legyenek saját sorsukat 

irányítani. A megfelelő fórumokon bárki képviselheti saját álláspontját, de meg kell tanulnia 

tisztelni másokét. Az elfogadott szabályokat mindenkinek be kell tartania. A szabályok kiala-

kításában és betartatásában az iskola együttműködik a szülővel. 

2.4.2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységi 

formák 

A tanulói érdekérvényesítés és véleménynyilvánítás keretei: 

A tanulók a saját érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkor-

mányzat munkáját az e feladatra kijelölt oktató segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 

igazgató bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat az oktatói testület véleményének kikérésével dönt azon kérdésekben, 

amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szakképző 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

ODB (Osztály Diákbizottság) 

Titkárát és tagjait az osztályközösség választja meg. 

IDB (Iskolai Diákbizottság) 

Tevékenységét saját szabályzata alapján végzi. 

Feladata: 

 az iskolai közösségi élet szervezése, 

 a tanulói érdekvédelem ellátása. 

Az IDB képviselője részt vesz azokon a fórumokon, amelyek a tanulókat érintő kérdésben 

döntenek. 

Diákközgyűlés 

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma. 

Résztvevői: 

 az iskola tanulóinak képviselői, 

 az iskola vezetősége, 

 az iskola oktatói testülete. 

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője (az IDB 

képviselője) kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban. 

A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az 

iskola igazgatója kezdeményezheti. 
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2.4.3 Az iskola hagyományrendszere 

Az iskola életében fontos szerepet játszik a hagyományok ápolása, hiszen ezek ismerete, 

megbecsülése és megőrzése közösségteremtő és formáló erő. Tudatosítani kell minden tanuló-

ban, hogy ebbe a hagyományőrző és továbbfejlesztő tevékenységbe kötelessége bekapcsolódni, 

és a különféle szakmai, tanulmányi, kulturális, sport- és egyéb versenyeken tehetségéhez mér-

ten helytállni. 

Az iskolai ünnepségeken az iskola tanulói sötét szoknyát/nadrágot és fehér blúzt/inget 

kötelesek viselni az iskolai egyen-nyakkendővel vagy –sállal. 

Jeles évfordulók, ünnepségek: 

 tanévnyitó, tanévzáró ünnepségek, 

 október 23.; március 15., 

 megemlékezések: október 6.; február 25.; április 17., 

 a Vasvári emléktábla megkoszorúzása október 28-án, 

 szalagavató, 

 ballagás, 

 iskolai évfordulók. 

Diáknapok, vetélkedők, találkozók, egyebek: 

 gólyaavatás, 

 diáknap, 

 tanulmányi vetélkedők és sportversenyek, 

 természettudományi kirándulás a 9-11. osztályosoknak (külön tematika szerint, évfo-

lyamonként, önkéntes részvétellel)  

 tanáraink és volt diákjaink találkozói. 

2.5 Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

2.5.1 Az oktatók feladatai 

A  szakképző intézmény oktatóinak alapvető feladatait a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény 49. §-a szabályozza. Az oktatók feladatainak részletes listáját munkaköri leírá-

suk tartalmazza. 

Az oktató kötelessége, hogy 

 szakmai oktató munkája során gondoskodjon a tanuló személyiségének fejlődéséről, te-

hetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szocio-

kulturális helyzetét, 
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 a különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön a fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, konduktorral vagy más 

szakemberrel, a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását elősegítse, 

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

 előmozdítsa a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabá-

lyainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsü-

lésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre 

nevelje a tanulókat, 

 érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan érté-

kelje a tanulók munkáját, 

 a tanulók pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa. 

 a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét rendszeresen tájékoztassa a tanuló szakképző 

intézményben nyújtott teljesítményéről, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, a 

szakképző intézmény döntéseiről, a tanuló tanulmányait érintő lehetőségekről,  

 a tanuló testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartá-

sával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, kiskorú tanuló 

esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője – és szükség esetén más szakemberek – 

bevonásával. 

 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, okta-

tómunkáját éves és foglalkozás szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megter-

vezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. 

 a tanulók, a kiskorú tanulók törvényes képviselői, valamint a szakképző intézmény al-

kalmazottainak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javasla-

taikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 

 részt vegyen a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

 a szakképző intézmény szakmai programjában és szervezeti és működési szabályzatá-

ban előírt valamennyi feladatát maradéktalanul teljesítse, 

 pontosan és aktívan részt vegyen az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, a 

szakképző intézmény ünnepségein és rendezvényein, 

 megőrizze a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 a tanuló érdekében együttműködjön a szakképző intézmény más alkalmazottaival és 

más intézményekkel. 
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Az oktatók legfontosabb feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a nemzeti alaptantervben, a kerettantervekben, képzési és kimeneti követelményekben 

és a programtantervekben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőr-

zése, 

 a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 részvétel a felvételi, osztályozó, különbözeti, javító, pótló, érettségi és szakmai vizsgák 

lebonyolításában, 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 a tanulók kísérése a tanulmányi versenyekre, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel az oktatói testületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, pályázati tevékenységekben, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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2.5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnököt az igazgató javaslata alapján a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója 

bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Neveléssel kapcsolatos feladatok 

 Az iskola szakmai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája so-

rán maximális tekintettel van a személyiségfejlődés aktuális jegyeire. A tanulók szemé-

lyiségének alakítása: 

 különböző értékrendek megismertetése, 

 ebből fakadó nevelési problémák kezelése, 

 a társas készségek fejlesztése (a tanulók saját értékrendje kialakításának elősegí-

tése, a felelősségtudat kialakítása, viselkedéskultúra fejlesztése, a demokratikus 

készségek kialakítása, a tolerancia fejlesztése). 

 A közösségi élet kialakulásának elősegítése, a konfliktusok (tanár-diák között, osztá-

lyon belül) felismerése, megoldási lehetőségek keresése. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 A tanulók otthoni körülményeinek megismerése. 

 A tanulók egyéni problémáinak megismerése; gyermekvédelmi teendők ellátása. 

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

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az eset-

leges tanulói fegyelmi tárgyaláson. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsola-

tot tart az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személlyel. 

 Az állampolgári jogok tudatosítása: a társadalmi szabályok elsajátításának elősegítése, 

a tanulók jogtudatának fejlesztése. 

 A tanulás megtanulása. 

 Kirándulások és szabadidős programok szervezése, az ebben rejlő nevelési feladatok 

kihasználása – a kulturált viselkedés szabályainak elsajátíttatása. 

 Végrehajtja az igazgatói utasításokat. 

Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok 

 Közvetíti az intézmény értékrendjét, elvárásait. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját. 

 Rendszeresen konzultál az osztályban tanító oktatókkal. 

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

oldását. 

 Képviseli a tanulók érdekeit. 

 Közreműködik a vizsgákra való jelentkeztetésben. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
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Adminisztratív feladatok 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: 

 digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

 hiányzások igazolása, 

 évközi, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, 

 bizonyítványok, anyakönyv, beírási napló, egyéb dokumentumok megírása, 

 a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos adminisztráció. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az oktatói testület elé 

terjeszti. 

Tanulást segítő feladatok 

 A tehetséges gyerekek differenciált fejlesztésének szervezése. 

 A lemaradók felzárkóztatásának szervezése. 

 A tanulók tanulmányi előmenetelének segítése. 

 Óralátogatás. 

Tájékoztatási feladatok 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, rendszeres tájékoztatást ad a diákok előmeneteléről, az ak-

tuális iskolai ügyekről.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői közösségével. 

 Kapcsolatot tart a tanuló gyakorlati munkahelyével (a pedagógiai igazgatóhelyettessel 

közösen) és a kollégiumokkal. 

2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagó-

giai tevékenység helyi rendje 

2.6.1 Beilleszkedési és magatartási nehézséggel összefüggő pedagó-

giai tevékenység 

Iskolánkban a szaktanárok, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján kiszűrjük a beilleszkedési 

és magatartási zavarokkal küzdő tanulókat. A gondok többnyire már az első évben,  a 9. évfo-

lyamon  jelentkeznek. 

Feladatok: 

 a szülőkkel történő azonnali kapcsolatfelvétel; 

 konzultáció szülői értekezleteken, fogadóórákon, esetleg családlátogatás alkalmával; 

 a szülők megnyerése az együttműködésre,  közös megoldás keresése; 

 a szülői segítségnyújtás várható mértékének feltérképezése; 
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 információgyűjtés a tanuló otthoni tanulási lehetőségeiről, a szülők és gyerekek, vala-

mint testvérek kapcsolatáról; vélemény, következtetés levonása; 

 folyamatos kapcsolattartás, egymás kölcsönös tájékoztatása az elért eredményekről, a 

szülők tájékoztatása a tanuló személyiségének, a közösségében elfoglalt helyének, sze-

repének  alakulásáról. 

Az osztályfőnök, a szaktanár, az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott személy vagy a tanuló 

kezdeményezésére a tanuló – az iskolapszichológus segítségével – pszichológiai ellátást vehet 

igénybe. 

A családsegítő szolgálat és a gyámügyi hatóságok segítségének igénybe vételét az ifjúságvé-

delmi feladatokkal megbízott személy javaslatára a igazgató kezdeményezi. 

A beilleszkedési nehézségekkel és magatartási problémákkal küzdő tanulók gondjainak meg-

oldásában kiemelten fontos  az osztályfőnök szerepe: 

 beszélgetés az osztályfőnöki órán, 

 egyéni elbeszélgetés , 

 a problémás tanulók bevonása a közös programokba (osztályprogram, mozi- és színház-

látogatás, sportrendezvény), 

 hangsúlyozni erősségeit, bátorítani a gyermeket abban, amiben eredményes, 

 amennyiben a beilleszkedési nehézség tanulási problémákból fakad, akkor kis létszámú 

tanulócsoportok szervezésével is segíthet.  

Osztályfőnöki órák keretében sor kerülhet osztályfőnök, illetve az iskolapszichológus által le-

vezetett önismereti foglalkozásra. A tanulók megismerhetik személyiségük erős és gyenge ol-

dalát, utóbbiak erősítésére kaphatnak javaslatokat.  Az ilyen foglalkozások alkalmasak arra, 

hogy megtudják a tanulók, mennyire reális énképpel rendelkeznek, milyen előítéletekkel bír-

nak, milyen az alkalmazkodóképességük, milyen hatást keltenek másokban, képesek-e változni, 

felismerik-e a konfliktushelyzetet, és hogyan tudják azt kezelni. 

A beilleszkedési zavarral, magatartási nehézségekkel küzdő vagy fogyatékkal élő tanulók ese-

tében a szakértői bizottság dönt a követendő eljárásokról. A bizottság véleménye alapján az 

igazgató intézkedési javaslatot tesz. 

Abban az esetben, ha egy osztályban az iskolai átlaghoz, vagy az osztály korábbi jellemzőihez 

képest megnő a magatartási és tanulmányi problémákkal küszködő gyerekek száma, vagy sokan 

buktak az osztályban, rendkívüli megbeszélésre kerül sort az érintett szülők, a tanulók és a ta-

nárok részvételével keresve a probléma okait és a megoldásokat megtalálására, és a megállapo-

dást kötve a javítás és a javulás érdekében. 
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2.6.2  Az iskolai erőszak megelőzése és kezelése   

Célkitűzések Eszközök Ellenőrzés 

a deviáns magatartást tanú-

sító tanulók kiemelt figye-

lemmel követése 

erősíteni kell a kooperatív okta-

tási módszereket a közösségi 

élethelyzetek növelése céljából, 

kapcsolatfelvétel a szülőkkel 

iskolavezetés 

kritikus helyzetek kezelése, 

feldolgozásának fontossága 

nevelési funkció erősítése, 

együttműködés erősítése a gyer-

mekjóléti szolgálattal,  erősíteni  

kell a gyermek-és ifjúságvé-

delmi tevékenységet, kapcsolat-

felvétel a szülőkkel 

gyermek-és ifjúságvé-

delmi feladatokkal 

megbízott 

személy 

kulcskompetenciákat fej-

lesztő programok és prog-

ramelemek  használata 

drogprevenciós, bűnmegelőzési 

előadások, kortárssegítő csopor-

tok működtetése, védőnői fog-

lalkozások, 

tanmenetek 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

az iskolai házirendben és a 

szakmai programban fog-

lalt követelmények követ-

kezetes számonkérése 

magatartási szabályok folyama-

tos felülvizsgálata 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

mentálhigiéné, testi-lelki 

egészség gondozása, 

a pszichésen terhelt tanulók 

felismerése, szakszerű ellá-

tása 

iskolapszichológus tevékenysé-

gének erősítése 
iskolavezetés 

kudarcélmények 

csökkentése, 

tanulói önbecsülés és 

tanulói motiváció erősítése 

sokrétű, tanórán kívüli iskolai 

programok szervezése, feszült-

ség-, stresszoldó pedagógiai 

módszerek alkalmazása, tehet-

séggondozó tanulmányi verse-

nyek, osztályfőnöki tanmenetek 

óralátogatások 

konfliktuskezelő, konflik-

tusfeloldó technikák elsajá-

títása 

oktatói továbbképzések iskolavezetés 

A fenti esetekben pedagógiai munkánk során szükségünk van az alábbi szakemberek segítsé-

gére: 

 iskolapszichológus, 

 iskolai védőnő, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott személy, 

 fejlesztőpedagógus, 

 gyógypedagógus, 

 mentálhigiénés továbbképzést végzett kollégák. 
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2.6.3 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A szakképzési törvény végrehajtási rendelete 115. §-a szerint a tehetség kibontakoztatására és 

felzárkóztatásra legalább heti egy foglalkozást kell biztosítani. 

Az iskola valamennyi tanulója jogosult arra, hogy tanulmányi ideje alatt képességeit a lehető 

legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. 

A tanulók saját kezdeményezésre és a szaktanár támogatásával, irányításával érdeklődési kö-

rüknek megfelelő szakköri, önképzőköri munkában vehetnek részt.  

Az egyes műveltségi/tantárgyi területeken kiemelkedő teljesítményt mutató tanulók országos, 

területi, városi vagy iskolai szervezésű versenyeken, vetélkedőkön indulhatnak – önkéntes je-

lentkezés vagy szaktanári javaslat alapján –, felkészülésüket a szaktanárok egyéni foglalkozá-

sokkal is segítik. 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását segítik elő az iskola által nyújtott lehetőségek, szol-

gáltatások. A tanulók  használhatják az iskolai könyvtárat, a számítógépes hálózatot, továbbá a 

tornatermet, a sportudvart. 

A térítésmentes szolgáltatásokon kívül a tanulók jelentkezése alapján az iskola költségtérítéses 

(pl. nyelvvizsgára felkészítő) tanfolyamokat indíthat. 

2.6.4 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek- és ifjúságvédelem a teljes oktatói testület feladata. Az igazgató koordinálja a szak-

képző intézményen belüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezését és ellátását, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a szakképző intézményhez kapcsolódó feladatait. Ez a tevé-

kenység szolgálja a veszélyeztetettség megelőzését, a halmozottan hátrányos és hátrányos hely-

zetű tanulók iskolai előrehaladásának fokozott figyelemmel kísérését, továbbá jelenti a veszé-

lyeztetett vagy hátrányos helyzetet megszüntetni szándékozó tevékenységek összehangolását. 

2.6.4.1 A tanulókkal kapcsolatos feladatok 

 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartásba vétele, 

 az osztályfőnökök tájékoztatása és segítése a problémás esetek felismerésében és meg-

oldásában, 

 mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása: iskolaorvossal, iskolai védő-

nővel, iskolai pszichológussal való szoros kapcsolattartás és együttműködés, 

 szociális ellátások számbavétele (törvények, helyi rendeletek ismerete, szükséges se-

gélykérő lapok beszerzése), 

 tanácsadás a tanulóknak, segítő beszélgetés egyéni vagy csoportos formában, 

 külső szakemberek bevonása a gyermek érdekében (pl. családgondozó, pártfogó, 

pszichológus stb.), 

 javaslattétel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók iskolai eszközökkel való 

támogatására (tanulószoba, ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés, kollégiumi elhe-

lyezés), az oktatói testület figyelmének felhívása a beilleszkedést akadályozó iskolai 

ártalmakra, 

 hátrányos megkülönböztetés gyanúja esetén fokozott figyelemmel kell eljárni, és segí-

teni kell a tanulót a probléma humánus megoldásában. 
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2.6.4.2 A szülők körében végzett feladatok 

 együttműködés, tájékoztatás, szemléletformálás, 

 szülői támogatás megnyerése, 

 családok aktív bevonása az iskolai programokba, szervezésükbe, 

 családlátogatás, környezettanulmány készítése, 

 személyes beszélgetés (fogadóórán, megbeszélt időpontban), 

 a szülői közösség tájékoztatása a gyermekvédelmi tevékenységről, 

 szülői értekezleteken, fórumokon való aktív részvétel. 

2.6.4.3 A tanári közösségben végzett feladatok 

 szakmai program elkészítésében való részvétel, az egészségnevelési program feladatai-

nak megvalósítása, 

 az osztályfőnök segítése (információnyújtás, előadás szervezése, témajavaslat az osz-

tályfőnöki órákra, azok megtartása, programajánlat stb.), 

 tanárok személyes példamutatása. 

2.6.4.4 Önálló feladatok 

 pályázatok írása, együttműködés közös pályázatok megírásában, 

 külső intézményekkel való kapcsolattartás (rendőrség bűnmegelőzési osztálya, drogam-

bulancia, mentálhigiénés szakmai szervezetek, Gyermeksors Alapítvány stb.), 

 szakemberekkel való kapcsolattartás (iskolai védőnő, mentálhigiénés szakemberek, 

Szakértői bizottság, Gyermekjóléti Szolgálat stb.) 

2.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Az iskola közreműködik a tanulók hátrányos helyzetének feltárásában, veszélyeztetettségének 

megelőzésében, illetve megszüntetésében. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbí-

zott személy a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy a tanuló gondvi-

selője kérelmezze a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalánál a rendszeres gyermek-

védelmi kedvezményre vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megál-

lapítását. 

A szakképzési törvény végrehajtási rendeletének 158. §-a kimondja: a tanuló joga, hogy kérel-

mére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön.  

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, az elosztás 

rendjét az iskola házirendjében szabályozzuk. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, lehetőségek: 

 az étkezési támogatási igénylés továbbítása a SZMJV Polgármesteri Hivatalához, 

 igény esetén kollégiumi elhelyezés megszervezése, 

 hátrányos helyzetűek számára kiírt pályázatokon való részvétel ( pl. Útravaló), 

 iskolai alapítványi támogatási rendszer. 
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2.6.6 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

program 

A középiskolában jelentkező tanulási hátrányok, kudarcok többféle – szociális és mentális – 

hátrányra vezethetők vissza. Az általános iskolához képest igen nagy váltást jelent a középis-

kolába kerülés – mind tanulási, mind lelki szempontból. A tanulók különböző előképzettséggel, 

eltérő családi háttérrel, különböző (sokszor eredménytelen) tanulási módszerekkel rendelkez-

nek; ezek a tényezők külön-külön vagy együtt tanulási kudarcokhoz vezethetnek. 

Napjaink oktatója pályafutása során egyre több esetben találkozik tanulási nehézségekkel, ta-

nulási zavarral küszködő diákokkal. Az általános pedagógiai elveket is figyelembe véve – mivel 

speciális, átlagostól eltérő adottságokkal, egy-egy tanuláshoz szükséges funkció gyengébb mű-

ködésével vagy hiányával találjuk magunkat szemben – speciális pedagógiai módszerekhez kell 

folyamodnunk. Ezeket sem alkalmazhatjuk azonban izoláltan, hanem támaszkodnunk kell a 

szülők, az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személy, esetleg a gyermekorvos, szakértői bizott-

ság segítségére, együttműködésére is, mert csak így kaphatunk teljes képet a tanuló problémá-

iról és azok okairól. 

Az erősségek tudatosítása, a gyengeségek pótlása, fejlesztése a célunk. Alapvető nevelési elv, 

hogy sem az ismeretek, sem a követelmények ne haladják meg az adott korban lévő tanuló 

pszichikai és fizikai adottságait, sajátosságait, fizikai és szellemi erejét, teljesítőképességét. Na-

gyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy biológiai, pszichológiai értelemben eltérő sajátosságokkal, 

adottságokkal, más-más személyiségjegyekkel rendelkeznek tanulóink. 

A tehetségeseknek, a valamilyen területen kiemelkedő tanulóknak meg kell adnunk azt a lehe-

tőséget, hogy az adott területen gyorsabban haladjanak, többet tanulhassanak. Az alulteljesítők-

nek pedig meg kell adni a felzárkózás lehetőségét annak érdekében, hogy el tudják sajátítani 

azt a tananyagot, amely az érettségi, szakmai vizsga követelményeinek teljesítéséhez szüksé-

ges. 

Abban a kérdésben, hogy a tanuló tanulási nehézséggel küzd-e, a nevelési tanácsadó megkere-

sésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. Az okok feltárásában, esetleges kezelésében 

az iskola nevelői, az ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus is segítséget nyújthat. A 

kezdeti (általános iskolából hozott) tanulási-tudásbeli hátrányok kiszűrése és csökkentése, il-

letve a felsőbb évfolyamokon a tanulási kudarcok kezelése elsősorban az iskola feladata. 

2.6.6.1 A felzárkóztatás feladatai, lehetőségei 

Általánosan 

 a szülők tájékoztatása, folyamatos kapcsolattartás, 

 az osztályfőnök és a szaktanárok aktív kapcsolattartása, 

 a tanuló motiváltságának növelése a tanulási cél pontos ismeretével, kitűzésével, 

 indulási hátrányok kiküszöbölése: egyéni foglalkozás, korrepetálás, felzárkóztató cso-

portba kerülés, tanórán differenciálás, fokozott segítségnyújtás révén. 

Tanórán 

 a tanórán belüli felzárkóztatás módja: egyéni vagy csoportos foglalkoztatás keretében, 

 a tananyag-feldolgozás ütemezésének az adott közösség szintjéhez történő igazítása, 
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 kompetencia alapú oktatási módszerek alkalmazása: projekt alapú tanítás, drámapeda-

gógiai módszerek, kooperatív módszerek (csoportmunka) alkalmazása az órákon, diffe-

renciált tanulásszervezés, 

 az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák (anyanyelvi és idegen 

nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományos kompetenciák, digitális tu-

dás, hatékony, önálló tanulás stb.) fejlesztésével, 

 osztályközösségen belül pl. tanulópárok kialakítása, 

 a tanuláshoz szükséges alapvető készségek elsajátításához alternatív megoldási formák 

alkalmazása. 

Tanórán kívül 

 tanulószobai foglalkozáson – egyénre szabott – tanári segítség nyújtása, 

 a felzárkózás elősegítését célozza a törvény előírásai szerint a 9-10. évfolyam tanulói 

számára a szülők írásbeli kérelmére szervezhető, rendszeres tanulószobai foglalkozás, 

 a 11-12 (13). évfolyamon az iskola a továbbtanulásra, érettségire való felkészítést se-

gítő, felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet a törvényi kereteken belül, 

 segítő beszélgetések: egyénileg, csoportosan, 

 egyéni tanulmányi rend (a szakértői bizottság véleménye alapján) a 9-10. évfolyamon 

(az ágazati alapoktatásban), 

 a tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a szakértői bizottság véle-

ménye alapján. 

Egyéb lehetőségek 

 csoportos mozi- és színházlátogatás, hangverseny, kiállítások látogatása, 

 rendhagyó órák (pl. meghívott előadók, Vadaspark, Füvészkert, stb.), 

 sportprogramok, kirándulások, 

 önképző, illetve szakköri csoportok: színjátszás, iskolarádió, újságírás stb. 

2.6.6.2 A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-

hézséggel küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanu-

lók integrálása 

Meghatározó az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény, amely szerint anyagi okok miatt 

egyetlen tanulónak se kelljen megszakítania tanulmányait, és a szülő gyermeke nevelését 

anyagi támogatással családi keretek között folytathassa. A veszélyeztetett és a hátrányos hely-

zetű tanulók felderítésében az osztályfőnöknek kiemelt feladata van. 

Külön figyelmet kell fordítani a szakértői bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igé-

nyű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, továbbá a halmozottan hátrá-

nyos és hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására, nevelésére. 

Esetükben a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete vonatkozó szabályai mellett a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 28. fejezetét is alkalmazzuk. 

Iskolánk akadálymentesített környezetet biztosít a mozgásszervi fogyatékkal élő tanulók szá-

mára. 
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A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók általában nem képesek az egyéni fejlesztés nélkül tel-

jesíteni az iskolai követelményeket. Igénylik a speciális tárgyi feltételeket és a megkülönböz-

tetett feléjük fordulást, az egyéni bánásmódot és egyénre szabott, lassabb tananyag-feldolgo-

zást, a több magyarázatot, amit minden szaktanárnak biztosítania kell számukra.  

Az SNI és a BTMN tanulók felzárkóztatást célzó fejlesztő foglalkozásához a szakvélemény 

alapján egyéni fejlesztési terv készül. 

Iskolánkban az SNI és BTMN tanulók fejlesztését egyaránt szakirányú végzettségű utazó 

gyógypedagógus végzi. 

Az eredményes továbbhaladás érdekében a tanulókat korrepetálások, felzárkóztató foglalkozá-

sok megszervezésével is segítjük, amelynek fő célja az alapképességek fejlesztése. A tanulók 

egyéni segítséget kaphatnak a felzárkóztató foglalkozásokon a tanulási technikájuk hatékony-

ságának növeléséhez. 

A sajátos nevelési igényű, illetve a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű diákok egyez-

tetett időpontban segítségért fordulhatnak osztályfőnökükhöz, tanáraikhoz, illetve a vezetői fo-

gadóóra idején az igazgatójával, igazgatóhelyetteseivel konzultálhatnak a felmerült problémák-

ról, egyénre szabott tanácsokat kaphatnak. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a tanulók gond-

jaikkal az iskolában az ifjúságvédelemmel foglalkozó személyhez fordulhassanak. 

2.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A legfontosabb döntések meghozatalára a jogszabályokban meghatározott esetekben az oktatói 

jogosult. Az egyéb döntések az igazgató jogkörébe tartoznak. Azokban az ügyekben, amelyek 

az iskola tanulóinak jelentős részét érintik, a döntési folyamatban lehetőségét biztosítunk a di-

ákság véleményezési és/vagy javaslattevő jogának gyakorlására. Ennek szervezeti formáját az 

iskolában működő diákönkormányzat keretei adják az SZMSZ 2.2.5 pontja szerint. 

2.8 A szülő, a tanuló, az oktató és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

2.8.1 Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülő mint az iskola életének résztvevője, a folyamat segítője és szereplője számára az iskola 

biztosítja a törvényben előírt jogainak és kötelezettségeinek gyakorlását. 

A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének joga van arra, hogy kezdeményezze képzési tanács 

létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint vá-

lasztó és mint megválasztható személy részt vegyen, valamint írásbeli javaslatát az intézmény-

vezető, az oktatói testület, a képzési tanács, illetve az oktató megvizsgálja. 

Intézményünkben 2020. szeptember 1-jén a szakképzési törvény erejénél fogva megszűnt az 

Nkt. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumban, illetve szak-

képző iskolában működő szülői szervezet. 

Szülői értekezlet 

Az iskola évente két szülői értekezletet tart. Rendkívüli esetben a tanulók, a szülők vagy 

a tanárok kezdeményezésére is összehívható. A 9. évfolyam számára a tanév kezdetekor, szep-

temberben összevont szülői értekezletet tartunk. 
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Fogadóóra 

Személyes megbeszélés a szülő vagy a tanár kezdeményezésére. Iskolai szinten, évente 

legalább 2 alkalommal szervezendő. 

Tájékoztatás 

A tanár és az iskola, valamint a szülő kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást a tanu-

lóval kapcsolatos kérdésekről. 

A szülő a digitális napló webes felületén naprakész információt kaphat gyermeke előme-

neteléről, hiányzásairól és az iskolával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. Az elektronikus napló 

üzenőfelületén az osztályfőnök tájékoztathatja a szülőket aktuális információkról. 

A tájékoztatás hatékony eszköze az iskola honlapja és facebook oldala is.  

Az oktató a rábízott titkot megoszthatja a szülővel, ha úgy véli, hogy ebből a gyermeknek 

nem származhat kára. 

A szülőket a megelőző tanév végén az iskola tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanul-

mányi segédletekről, taneszközökről és más felszerelésekről , amelyekre a következő tanévben 

a  tanulmányi munkához szükség lesz. 

A szülői jogok egyéb gyakorlási lehetőségei: 

 nyílt napok és a bemutatóórák a pályaválasztás, iskolaválasztás segítésére  (8. osztályos 

tanulók szülei), 

 főiskolák, egyetemek tájékoztatóin való részvétel (12-14. évfolyamos tanulók szülei), 

 kérdőíves felmérés az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, a felmerülő igényekről, 

 tanórán kívüli, speciális foglalkozások, tanfolyamok indítása kérésre, javaslatra, 

 a szülői továbbképzés lehetőségeinek biztosítása igény szerint (pl. drogprevenciós fog-

lalkozás, motivációs tréning stb.). 

Az iskola kérheti a szülők segítségét társadalmi munkák, rendezvények, kirándulások szerve-

zésében, előadások, foglalkozások megtartásában, az iskolai alapítvány támogatásában. 

2.8.2 A tanulókkal való kapcsolattartás formái 

A tanulókkal elsődlegesen tanórákon, óraközi szünetekben, tanítási órák előtt és után, a szemé-

lyiség- és közösségformálással kapcsolatos eseményeken, a  diákönkormányzati üléseken és a 

diákközgyűlésen tartjuk a kapcsolatot. Digitális oktatás esetén  a kapcsolattartás a tanuló és az 

iskola, illetve oktatói által használt felületeken (pl. elektronikus napló, Google Tanterem, 

Google Meet videókonferencia, ELVP stb.) történik. 

2.8.3 A kapcsolattartás külső partnerekkel 

A tanulókra vonatkozóan az alábbi szervezetekkel tartunk folyamatos kapcsolatot: 

 gyakorlati helyek, 

 iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezetek, 

 pedagógiai szakmai szolgálat intézményei, 

 családsegítők. 
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2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga 

szabályai 

2.9.1 A tanulmányok alatti vizsgák szabályozása 

A tanulmányok alatti vizsgák (ágazati alapvizsga, osztályozó-, különbözeti, javító és pótló 

vizsga) szabályait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet alapján állapítottuk meg. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.  

A vizsgabizottság tagja: 

 elnök, 

 legalább két olyan oktató, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

Az elnököt és a tagokat az igazgató bízza meg. 

 

Az elnök felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében: 

 meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabályta-

lanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója és a tanügyi igazga-

tóhelyettese készíti elő, ennek keretében 

 felelősek a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. 

 döntenek minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügy-

ben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

 írásban kiadják az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodnak a helyettesítésről,  

 ellenőrzik a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

 minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgát szabályo-

san, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli és gyakorlati vizsgák minimum 60 percesek. 

A szóbeli vizsgákon 30 perc felkészülési idő után legfeljebb 15 percig felel egy tanuló, 

kivéve az idegen nyelvek esetén, ahol a szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató ok-

tató úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.  

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató oktató jelenlétében megálla-

pítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az 

írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 
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Az írásbeli vizsgán kizárólag feladatlapokon, tétellapokon, illetve a vizsgaszervező intéz-

mény bélyegzőjével ellátott lapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A raj-

zokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.  

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett fel-

adatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet 

csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló minimá-

lis idő tantárgyanként hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel 

a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az iskola igazgatójának en-

gedélye alapján a tanuló 

 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésére álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt hasz-

nálja, 

 az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtar-

tani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsga-

ként is megszervezhető. 

Ha a vizsgáztató oktató az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladat-

lapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 

visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató oktató a szabályta-

lanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az írásbeli 

vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcso-

latos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 

amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató oktató nyilatkozatát, az esemény leírását, 

továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkö-

vetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató oktató, az iskola igazgatója és a vizs-

gázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladat-

lapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejár-

tával átveszi a vizsgáztató oktatóktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésé-

vel – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket 

a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden érté-

keli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 
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Ha a vizsgáztató oktató a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizs-

gázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti 

a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, iskola igazgatója és két másik 

– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – oktatóból álló háromtagú bizottság a cselek-

mény súlyosságának mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és 

az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredmény-

telennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítmé-

nyét. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.  

Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár 

gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosí-

tani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 

tagjaitól segítséget kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 
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pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt leg-

alább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagy-

hatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alap-

ján a vizsgázó: 

  számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

  a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

Ha a vizsgázónak  engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek 

megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló 

időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz 

perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyi-

ségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére har-

minc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató 

tanár felolvassa. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, 

a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 

ha a szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megálla-

pítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell 

tüntetni. 

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató 

az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az igazgató 

hagyja jóvá. 

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőző-

dött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizs-

garész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 

előírásokról. 

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje 

nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok sze-

rinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem 
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számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem 

róható okból kieső idő.  

A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a 

tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osz-

tályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.  

A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga hely-

színén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra 

kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

A tanulmányok alatti vizsga független vizsgabizottság előtt is letehető. A független vizs-

gabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A kormányhi-

vatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett szakgimná-

ziumi ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott –országos szakkép-

zési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját meg-

előző harmincadik napig, a hiányzás miatti osztályozó vizsga esetében  az engedély megadását 

követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsga-

bizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tan-

tárgyból kíván vizsgát tenni. Az igazgató a bejelentést hét napon belül továbbítja az intézmény 

főigazgatójának, aki ezt követően jelzi a kormányhivatalnak. A kormányhivatal az első félév, 

valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt füg-

getlen vizsgabizottság előtt tehesse le. Az igazgató a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

 

Az értékelés %-os határai megegyeznek a tanulmányok alatt alkalmazott értékelési kategóri-

ákkal (lásd az Oktatási program 4.23.4. pontját). 

A tanulmányok alatti vizsgák formáját (írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsga) és időtartamát 

a közismereti és szakképzési kerettantervek, az érettségi és szakmai vizsgakövetelmények, va-

lamint a képzési és kimeneti követelmények figyelembevételével az alábbiak szerint szabályoz-

zuk: 

Vizsgatárgy Formája 

Időtartama (perc) 

Írásbeli/gyakorlati Szóbeli 

közismereti tantárgyak 
írásbeli/gyakorlati 

és szóbeli vizsga 
60 15 

szakmai vizsgatárgyak 
írásbeli/gyakorlati 

vizsga 
60-120* 15** 

*60 percnél hosszabb időtartamot kizárólag a többféle résztantárgyat felölelő szakmai tantár-

gyak írásbeli/gyakorlati vizsgái esetében alkalmazunk. 
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** Szakmai vizsgatárgyak esetében csak az idegen nyelvi tantárgyaknál és csak akkor tartunk 

szóbeli vizsgát, ha az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményben vagy 

képzési és kimeneti követelményben ez a témakör hangsúlyosan szerepel. 

A matematika javítóvizsgára vonatkozó speciális szabályok: 

Tantárgy 

megnevezése 

A javítóvizsgával kapcsolatos információk 

típusa 

időtar-

tama 

(perc)  

tartalma 
a vizsgarészek aránya 

az értékelés során 

Matematika 

írásbeli 60 

számítási feladatok 

segédeszköz: függvény-

táblázat, szöveges ada-

tok tárolására és megje-

lenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép 

Ha az írásbeli vizsgaré-

szen nyújtott teljesítmény 

nem éri el a 35%-ot, de 

legalább 15%, akkor szó-

beli vizsgát tehet. 

Ha a teljesítmény nem éri 

el a 15%-ot, a vizsgája 

elégtelen. 

szóbeli, ha 

15% és 35% 

közötti az 

írásbeli ered-

ménye 

15 

1 elméleti kérdést 

(tétel kimondás vagy 

definíció) és 2 feladatot 

tartalmaz. 

segédeszköz: zsebszá-

mológép 

az írásbeli feladatokra 

adható pontszám 50%-a 

Az ágazati alapvizsga szabályait a Képzési program tartalmazza (5. fejezet). 

 

2.9.2 A szóbeli felvételi vizsga követelményei 

2.10 A felvétel és az átvétel helyi szabályai, valamint a szakképző 

évfolyamokra vonatkozó rendelkezések 

2.10.1 Nem szakképző évfolyamok 

Az évenként felvehető tanulók számát a beiskolázási engedély tartalmazza. 

2.10.1.1 Tanulói jogviszony létrejötte 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, a beiratkozás napjával kezdő-

dik és a szakképzésről szóló törvény szerint szűnik meg, illetve szüntethető meg. 

Az egyes tanulók felvételéről, átvételéről az iskola igazgatója dönt, évközi átvétel esetén 

az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével. 

Az iskola kilencedik évfolyamára a tanulók az általános és a rendkívüli felvételi eljárás 

keretében vehetők fel a jogszabályban rögzített eljárás betartásával. 

Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a 

jelentkezők száma adott ágazatban több mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók 
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számát, a szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat. Azon 

ágazatokra benyújtott felvételi kérelmekről, amelyekre ez a feltétel nem teljesül, az igazgató a 

jelentkező általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, illetve félévi értesítőjében 

szereplő értékelése, minősítése alapján dönt.  

Iskolánk minden olyan ágazatán a jelentkezés feltétele a központi írásbeli felvételi vizsga  

megírása, ahol a vizsga előírásának jogszabályi lehetősége fennáll. Szóbeli felvételi vizsgát 

nem szervezünk. 

Az adott tanévben a felvételi rangsor kialakításának szempontjait az iskola állapítja meg, 

melyek a felvételi tájékoztatóban kerülnek nyilvánosságra október 31-éig. A felvételi tájékoz-

tatóban az iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehe-

tőségeket, amelyek közül a tanuló választhat, valamint a tagozatot jelölő belső kódot. 

A iskola igazgatója a fentiek figyelembevételével tagozatonként elkészíti a felvételi jegy-

zéket, minden jelentkező neve mellé beírja a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sor-

számot. Az ideiglenes felvételi jegyzéket – tájékoztatás céljából – nyilvánosságra kell hozni, 

elektronikus és papíralapú formában a Felvételi Központnak meg kell küldeni. 

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 

részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, en-

nek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén talál-

ható, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Különleges helyzetnek tekintjük, ha a je-

lentkező tanuló testvére is intézményünk diákja, illetve ha valamelyik szülője intézményünkbe 

járt. 

Az azonos összpontszámot elérő felvételizők további rangsorolása a központi írásbeli fel-

vételi vizsga eredménye alapján történik. Ha a központi felvételi dolgozatok összpontszáma 

is azonos, akkor a matematika felvételi dolgozat pontszáma a mérvadó a rangsor kialakításá-

nál; azok között, akik még így is azonos eredményt értek el, a matematika hozott pontok alap-

ján döntjük el a sorrendet. 

A Felvételi Központ a jogszabályban rögzített határidőig megküldi az iskolának a tago-

zatonkénti felvételi jegyzéket. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hirdető közép-

fokú iskola – a jegyzéknek megfelelően – megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló ha-

tározatot a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék for-

májában történik. 

Az iskola igazgatója a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítések megtörténte után 

a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Abban az esetben, ha az ál-

talános felvételi eljárás keretében a felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven száza-

lékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A rendkívüli felvételi eljárás-

ban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott for-

mában és időpontig. A felvételi kérelmekről a  igazgató dönt. 

A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, 

amelyikben a tanulmányait folytatta. 
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2.10.1.2 Felülbírálati kérelem, jogorvoslat 

Az iskola igazgatója – ha a tanuló jelentkezését elutasítja –  értesíti az általános iskolát, 

a tanulót, illetve a kiskorú szülőjét. A szülőnek szóló értesítésben felhívja a figyelmet a jogor-

voslati lehetőségre. A tanuló, a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül – 

jogorvoslati kérelmet nyújthat be a iskola igazgatójához címezve. 

A jogorvoslati kérelemben fel kell tüntetni a tanuló nevét, címét, oktatási azonosító szá-

mát, általános iskolájának és a tanulót elutasító iskolának a nevét, címét és OM azonosító szá-

mát, valamint a megjelölt szakot és annak kódját. Meg kell jelölni, hogy milyen jogsértés vagy 

méltánytalanság érte a tanulót. Méltányossági kérelem esetén fel kell sorolni mindazokat 

az okokat, érveket, amelyek kérésük elfogadását segíthetik. 

A felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmekről az iskola fenntartója dönt. 

2.10.1.3 A beiratkozás módja 

A beiratkozás a tanév rendjében meghatározott időpontban történik. 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok (9. évfolyam esetén): 

 az általános iskola 8. osztályának befejezését tanúsító bizonyítvány, 

 születési anyakönyvi kivonat, 

 személyi igazolvány és lakcímkártya, 

 TAJ kártya, 

 adókártya 

 értesítés iskolaváltoztatásról, beiratkozásról nyomtatvány,  

 külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási enge-

dély.  

Az iskola igazgatója további feltételeket, eljárási rendet határozhat meg, ezeket a felvételi 

értesítésről szóló tájékoztatóban közölni kell. 

2.10.1.4 Átlépés az osztályon belüli másik csoportba 

Az adott osztályon belüli másik csoportba történő átlépésre félévkor vagy tanév elején, a 

szülő írásbeli kérelmére, szaktanári és osztályfőnöki véleményezéssel, az érintett munkaközös-

ségekkel történt egyeztetés alapján, egyedi elbírálással van lehetőség. 

2.10.1.5 Átlépés másik osztályba az iskolán belül 

Az azonos évfolyamon belüli más osztályba történő átlépésre azonos ágazaton belül kér-

elem alapján, egyedi elbírálással van lehetőség. Más ágazatba tartozó osztályok/csoportok kö-

zötti átlépés kizárólag a képzés első két hónapjában, különbözeti vizsga letétele mellett enge-

délyezhető. 

2.10.1.6 Tanuló átvétele más oktatási intézményből 

Más oktatási intézményből a tanulók átvételi eljárása a tanuló, kiskorú tanuló esetén 

a szülő kérelmére indulhat el. 
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A tanuló átvételéről – az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével – az iskola 

igazgatója dönt (az intézményi sajátosságok figyelembe vételével). 

A tanulók évközi áthelyezése, illetve más iskolából való átvétele esetén a következőket 

kell mérlegelni: 

 az érintett osztály/csoport létszámát, 

 a tanult tantárgyak illeszkedését a fogadó iskola helyi tantervéhez, 

 a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

 az iskolaváltoztatási kérelem indokait. 

Az iskola igazgatója különbözeti vizsga letételéhez kötheti az átvételt. A vizsga részeit 

(írásbeli, szóbeli vagy mindkettő), követelményeit és az értékelés rendjét a közismereti, illetve 

szakmai munkaközösségek határozzák meg, legalább 15 nappal a vizsga előtt. Ezeket a tanuló-

val írásban közölni kell, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

2.10.1.7 A tanulók kimaradása 

A tanulói jogviszony megszűnéséről a szakképzésről szóló törvény rendelkezik. 

2.10.2 A szakképző évfolyamokra vonatkozó felvételi és átvételi sza-

bályok 

2.10.2.1 Jelentkezés a szakképző évfolyamokra 

A felvételi kérelem az iskola saját jelentkezési lapján a jelentkező tanuló (kiskorú tanuló 

esetén a tanuló és a szülő együttes) aláírásával nyújtható be. Az iskola a felvétellel kapcsolatos 

döntését megküldi a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek (a továbbiakban 

együtt: felvételi értesítés). 

Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen 

megállapítja, hogy a meghirdetett szakmai oktatást nem tudja elindítani, értesíti a jelentkezőket, 

felkínálva az induló szakmai képzésekhez történő csatlakozás lehetőségét. 

Az iskolai beiratkozások időpontját az iskola igazgatója határozza meg. Az időpontot – 

a helyben szokásos módon – legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. 

2.10.2.2 Beiratkozás 

A szakképző osztályokba történő felvétel esetén: 

 a szakképzés megkezdéséhez szükséges végzettséget tanúsító bizonyítvány (érettségi 

bizonyítvány), 

 előzetes szűrővizsgálat egészségügyi alkalmasságról, 

 személyi igazolvány és lakcímkártya vagy születési anyakönyvi kivonat, 

 TAJ kártya,  

 adókártya 

 külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási enge-

dély.  
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Az iskola igazgatója további feltételeket, eljárási rendet határozhat meg, ezeket a felvételi 

értesítésről szóló tájékoztatóban közölni kell. 

2.10.2.3 Átlépés másik osztályba 

Szakképző évfolyamon az átlépés azonos szakmákban, azonos évfolyamon úgy lehetsé-

ges, hogy az a gyakorlati munkarendet jelentősen ne változtassa meg; rokon szakma esetén kü-

lönbözeti vizsgával, egyedi elbírálással, amennyiben a gyakorlati követelményeket teljesíti 

a tanuló. 

2.10.2.4 Átvétel másik iskolából 

A képzésben résztvevő tanuló más szakképző iskolából való átvételét az iskola igazga-

tója dönti el, az előző iskola által kiállított teljesített tantárgyak figyelembe vételével (feltéve, 

hogy a szakképzésre való belépés egyéb jogszabályi feltételeinek a tanuló megfelel).  

2.11  Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai 

terve  

Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása, leghatékonyabban a 10. évfolyamon valósul 

meg, mivel a jogosítvány megszerzéséhez szükséges ismeretek átadásával össze lehet kötni. 

Az oktatás végén szervezetten vizsgázhatnak azok a tanulók, akik jogosítványt szeretné-

nek. 

Így a tanulás még inkább vonzóvá tehető a tanulók számára. A tanév folyamán legalább 

10 órát kell erre fordítani, de a használható, megbízható ellátást nyújtó készségszintre fejlesztett 

tudás az elméleti ismereteken túl, gyakorlat-, és helyzetorientált foglalkozásokat is igényel. En-

nek óraszáma az órakeret függvényében tanévenként meghatározandó.  

Az elsősegély oktatására a gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkező, jól felkészült 

védőnők, illetve a Mentőszolgálat bevonásával kerül sor. 
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3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

3.1 A program célkitűzése 

Az egészségfejlesztés célja, hogy a diákjaink az iskolában töltött éveik alatt folyamatos 

szemléletformáláson menjenek át. Szem előtt tartjuk, hogy az egészség nem csak a betegség 

hiányát jelenti, hanem a testi, lelki és szociális jól-lét állapotát is. 

Az egészségfejlesztő iskola így a mi iskolánk is folyamatosan fejleszti környezetét, ami 

elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Iskolánk 

szem előtt tartja: 

 a tanulók és az oktatói testület egészségének védelmét 

 együttműködést alakított ki a pedagógiai, az egészségügyi és a gyermekvédelmi szak-

emberekkel 

 folyamatosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és az egészségfejlesztés-

hez kapcsolódó programjaival 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés 

a tanuló és a szülő részvételével az egészségi állapot erősítésére, fejlesztésére szolgál.  

A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló egészség-

hez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, 

amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás fontossága és a helytelen táplálkozás következményei 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése 

  viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

További egészségnevelési feladatok: 

 higiénés magatartásra nevelés, 

 egészséges mozgásfejlődés biztosítása, 

 betegségek elkerülésére, egészség megóvására nevelés 

 önvizsgálatok, rendszeres szűrővizsgálatok szerepe, fontossága 

 krízis prevenció, 

 harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés, 

 családi életre, társsá-, szülővé válásra nevelés. 

Az egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a tanulók biológiai társadalmi és életkori 

sajátosságait. Törekszünk rá, hogy a programunk nyomon követhető és értékelhető módon va-

lósuljon meg. 



Egészségfejlesztési program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 45 

Szakmai Programja 

A lelki egészségfejlesztés célja, hogy az oktatók és az egészségügyi szakellátás szakem-

berei együtt támogassák a diákok kiegyensúlyozott pszichés fejlődését. A megfelelő fejlődés-

hez elengedhetetlen a tanulók esetében a környezethez, feladatokhoz való alkalmazkodásra való 

felkészítés. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a környezetből érkező negatív hatások feldolgozá-

sára, megoldására készítsük fel őket mérsékelve a káros következményeket, emellett a pozitív 

hatásokat, eredményeket igyekszünk kihasználni a diákok személyiség fejlődésének érdekében. 

3.2 A program megvalósításának feltételei 

3.2.1 Iskolán belüli személyi feltételek 

Egészségfejlesztő csoport tagjai: 

 Iskola igazgatója 

 Osztályfőnökök 

 Testnevelő tanárok 

 Iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

 Iskolapszichológus 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 Diákönkormányzatot segítő oktató 

 Kötelező komplex természettudományos tantárgyat oktatók 

 Nyelvtanárok 

A legjobb program sem lehet eredményes a kollégák segítsége nélkül. A szakszerű és az 

iskola konkrét helyzetét vevő iskolai egészségstratégia megvalósítása elképzelhetetlen az okta-

tói testület együttműködése nélkül. 

3.2.2 Iskolán kívüli személyi feltételek, kapcsolatok 

 Városi önkormányzat 

 Szegedi Szakképzési Centrum 

 Iskolaorvos, védőnő 

 Szülői munkaközösség 

 Gyermekjóléti szolgálat 

 Rendvédelmi szervek 

 Kábítószerügyi egyeztető szervek (drogambulancia) 

 Városi diákönkormányzat 

 Civil szervezetek, egyesületek 

3.2.3 A program megvalósításának tárgyi feltételei: 

 jól felszerelt tornaterem és sportpálya 

 iskolaorvosi rendelő 

 kulturált étkezde 

 jól felszerelt és karbantartott osztálytermek, szaktantermek 
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 audiovizuális eszközök 

 könyvtár 

 büfé 

3.3 A program megvalósításának színterei 

3.3.1 Tanórai foglalkozások 

 természettudományos órák (kötelező komplex természettudományos tantárgy, fizika) 

 osztályfőnöki órák 

 testnevelés órák 

 idegen nyelvi órák (angol, német) 

 informatika órák 

3.3.2 Tanórán kívüli keretek 

 nem sport jellegű tevékenységek (egészségnap…) 

 sportnap, tanár-diák mérkőzések 

 mindennapos testmozgás 

 sportversenyek 

 témahetek 

3.3.3 Egyéb lehetőségek 

3.3.3.1 Iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

Fő feladatuk a prevenció. A tanév során elvégzik a diákok szűrő vizsgálatait. Diagnosz-

tizálják az előforduló tüneteket, problémákat és a felmerülő további vizsgálatokról, orvosi ke-

zelésekről tájékoztatják a diákokat és a szüleiket. Rendszeresen konzultálnak az osztályfőnö-

kökkel és a testnevelőkkel. Illetve segítik az osztályfőnököket előadások tartásával, egy-egy 

kiemelt téma kapcsán. 

3.3.3.2 Iskolapszichológus 

Az iskolapszichológus feladatait a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvéd-

elme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése érdekében végzi, közvetlen 

segítséget nyújt az oktatóknak a nevelő-oktató munkához. A gyermekekkel, a tanulókkal köz-

vetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beillesz-

kedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a 

tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati kommuniká-

ciós és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit. 

3.3.3.3 Szülői értekezlet, fogadóóra 

Iskolánkban rendszeresen (évente 2 alkalom) van szülői értekezlet és ezzel egybekötött 

fogadóóra. Ilyenkor a szaktanár illetve az osztályfőnök beszámol a diákokat érintő felmérések 

eredményéről és a különböző programokról. Ezen kívül a szülő is jelezheti az oktatónak a fel-

merülő problémákat és felteheti kérdéseit. 
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3.3.3.4 Diákönkormányzat 

A tanév során rendszeres a konzultáció az osztályok diák képviselői és a diákönkormány-

zatot segítő oktató között az őket érintő kérdésekben (pl. büfé kínálata, ebédidő) 

3.4 A program megvalósítása 

3.4.1 Konkrét állapot felmérés 

 Iskolaorvosi szűrések-vizsgálatok 

 Iskolapszichológus 

 Fizikai állapotfelmérés testnevelés órán (évente kétszer) 

3.4.2 Módszerek a megvalósításhoz 

3.4.2.1 Egészségfejlesztés tanórán 

Iskolánkban jelenleg a természettudományos nevelés elsősorban a kötelező komplex ter-

mészettudományos tantárgy keretében valósul meg a 9. évfolyamon heti 3 órában. Mivel a ta-

nulók a későbbiekben már nem tanulnak biológiát, ezért ennek a tantárgynak kiemelt feladata 

az egészségfejlesztés. Ezen tantárgy keretein belül tanulnak a szervezetük és a környezetük 

működéséről, egészséges életmód kialakításának lehetőségeiről és a környezeti hatásokról. 

Hangsúlyosan szerepel a környezettudatos magatartás formálása is, mert szerintünk ez is szer-

ves része az egészségtudatos magatartásnak. 

A diákok a felsőbb évfolyamokon, fizika órán találkozhatnak az egészségünkhöz szoro-

san kapcsolódó problémákkal, mint például az UV sugárzás hatásai és megelőzése, vagy a zaj 

okozta problémákkal. Ezzel biztosítva azt is, hogy a felsőbb évfolyamokon az egészségtudat 

ismételten előkerüljön. 

Ezen kívül más tantárgyakban integrálva találkozhatnak a testi és lelki egészségre való 

nevelés legfontosabb témáival. Angol órán az érettségire való felkészülésnek szerves részét ké-

pezi, az egészséges életmódhoz kapcsolódó szövegek megértése és a témában való jártasság 

bemutatása. Informatika órán külön figyelmet fordítunk a biztonságos internethasználat bemu-

tatására, ami fontos a lelki és szociális egészség kialakításában is. 

3.4.2.2 Egészségfejlesztés az osztályfőnöki óra keretében 

Az osztályfőnöki órák tartalmát kötelezően nem határozza meg a jogszabályok, ezért eb-

ben a tekintetben az iskola és az osztályfőnök szabadsága és természetesen felelőssége is na-

gyobb. Az aktuális problémák megbeszélése mellett azért jut idő az egészségnevelésre. A tanév 

során lehetőség van mind a prevenció lehetőségeinek tárgyalására, mind a megfelelő életmód 

erősítésére, de kiemelkedő feladat a szociális kapcsolatok megfelelő alakítása is. Ezért az osz-

tályfőnök az, aki sokrétűen szerepet vállalhat az egészségfejlesztésben és az egyes problémák 

feltárásában. A mellékletben szereplő egészségnevelési és drogprevenciós program megvalósí-

tása is elsősorban az osztályfőnöki óra keretében történik, részben meghívott előadók és isko-

lapszichológus bevonásával. 
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Egészségnevelési és drogprevenciós program osztályfőnöki órákon 

9. osztály 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ajánlott témák: 

 Önismeret, önbizalom 

- beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái 

- pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése 

- társas készségek, kommunikáció, érzelmek kifejezése 

 Egészséges táplálkozás 

 Elsősegélynyújtás 

 

10. osztály  

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ajánlott témák: 

 Önismeret fejlesztése 

- a személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés 

- konfliktuskezelés 

- agresszió-kezelés 

- szorongásoldás 

- nemet mondás, dönteni tudás 

 Dohányzás 

 Alkohol 

 Drog 

 

11. osztály  

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ajánlott témák: 

 Élethelyzetek és megoldások 

- pályaválasztás 

- döntési technikák, a döntéseket befolyásoló tényezők 

- belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetekben alkalmazásuk 

- a személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés 

- a kommunikációs nehézségek legyőzése, az örömteli kommunikáció elősegí-

tése 

 Reproduktív egészségnevelés 

 

12. osztály 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ajánlott témák: 

 Családtervezés, hogyan képzelem el a családom 

 Döntések az életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné 

 Az életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás stb. 

 A közösségért érzett felelősség, a környezet, a környezeti problémák 
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3.4.2.3 Egészségnevelés a testnevelésórán 

Célunk megszerettetni és megőrizni a mozgás szeretetét, változatos, hangulatos óraveze-

téssel, nem feltétlen teljesítmény centrikusan. Iskolánk helyzete olyan szempontból különleges, 

hogy diákjainkra nagymértékben jellemző hogy mindennap sok időt töltenek számítógép előtt. 

Jellemzően legtöbbjük később is ülőmunkát fog végezni ezért fontos, hogy a rendszeres moz-

gásra való igényüket is fejlesszük. 

 

Egészségnevelési és drogprevenciós program osztályfőnöki órákon 

 legyenek tisztában a baleset megelőzés, balesetvédelem és a kölcsönös segítségnyújtás 

fő elveivel, fontosságával 

 egészséges étkezési szokásokat alakítsanak ki 

 felismerjék a helyes napirendet kialakításának fontosságát 

 tudatosuljon bennük a káros szenvedélyek testmozgásra gyakorolt negatív hatása és 

egészség károsító hatása 

 javuljon a fizikai állapotunk a rendszeres éves felmérések tekintetében 

Mindennapi testmozgás 

Iskolánk a testnevelés órák keretein kívül is számtalan lehetőséget kínál a diákjainak, 

hogy játéklehetőséget biztosítson nekik, és kielégítse mozgásigényüket. A foglalkozások idő-

pontját minden tanév elején a testnevelők határozzák meg az iskolavezetéssel történő egyeztetés 

után. 

3.4.2.4 Prevenció 

Iskolánkban az egészségfejlesztés terén kiemelt szerep jut a prevenciós munkának a elő-

adások, rendezvények szervezésében és a szenvedélybetegségek megelőzésében. 

 

Táplálkozás: 

Egészséges ételválaszték a büfében: több tejtermék, péksüteménnyel, gyümölccsel 

Időszakos gyümölcs- és zöldséghét szervezése a komplex természettudományos tantárgy 

keretein belül. 

 

Drogprevenció: 

A drogprevenciót sok oldalról közelítjük meg: megpróbáljuk a serdülők normáit, elvárá-

sait megváltoztatni, szociális ismereteket adunk, kialakítjuk az ellenállási gyakorlatokat (hogy 

hogyan mondjon a kísértésre nemet a diák), és egyben igyekszünk a közösségre is hatni a kö-

zösségi értékek és normák megváltoztatásával. 

A cél az, hogy az egészségfejlesztő program eredményeként csökkenjenek az ártó ténye-

zők (droghívó szignálok), és erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások: 

 az önismeret fejlesztése (pozitív énkép, önbecsülés kialakítása, a belső lelki egyensúly 

megteremtése) 

 társismeret-fejlesztés (kapcsolatok, csoportszerveződés) 

 a döntéshozási képesség fejlesztése 
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 stresszkezelés-fejlesztés 

 az egészségszemléleti magatartás kialakítása (egészséges életmód, testmozgás, helyes 

 táplálkozás, a káros szerek fogyasztásának elutasítása, az egészségi állapot rendszeres 

felülvizsgálata). 

Célunk mindemellett az is, hogy a tiltások mellett alternatívát mutassunk a szabadidő 

tartalmas, hasznos és kellemes eltöltésére, arra, hogy a boldogság átélhető drogok nélkül is.  

 

Dohányzás: 

A dohányzás visszaszorítása volt az egyik legnehezebb feladat, mivel az egész iskola te-

rületén tilos a dohányzás. Következetes cselekedetekkel, folyamatos figyelemmel kísérve sike-

rült az iskolában megszüntetni a dohányzást. Ez hatással van a dohányzási szokások alakítására 

is és a diákok már itt megtanulják, hogy később a munka világában is szabályoknak kell meg-

felelniük. Az év elején az osztályfőnökök a szabályok tisztázása mellett a megelőzésre is hang-

súlyt fektetnek. A tanév során előadások formájában is megjelenik a dohányzás káros hatásának 

bemutatása és a függőség kialakulásának okai. 

 

Egyéb függőséget okozó fogyasztási cikkek: 

 

Energia ital és kávé 

Sajnos nemcsak iskolánk fiataljaira jellemző, hogy a tanítási hét során felmerülő nehéz-

ségek miatt pótszerekhez nyúlnak! 

Bár a kávé és az energia ital legális drognak számít, nem lehet a diákok mindennapi itala! 

Az iskolán belül (büfé kínálat) nem juthatnak ezekhez az élénkítő szerekhez, otthoni, társaság-

beli fogyasztásuk bevett napi gyakorlat. Itt a legkisebb a megelőzésben a mozgásterünk, hiszen 

a szülők, sőt mi tanárok is élünk ezekkel az anyagokkal. Ezért tanórákon, elsősorban a biológia 

és kémia szakos kollégák feladata felhívni a figyelmet az izgatószerek használatának „mellék-

hatásaira”. 

Alkohol: 

Mivel az iskola területén, az iskolai programokon az alkohol fogyasztása és birtoklása is 

büntetendő, ezért a tanulók baráti körben, szabadidejükben élnek vele. Itt feltétlenül szükség 

van a kortársak segítő megerősítésére: hogy alkohol nélkül is van buli. 
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4. OKTATÁSI PROGRAM 

4.1 2020. szeptember 1-től kifutó rendszerű, szakgimnáziumi 

kerettantervek alapján megszervezett oktatás 

2016. szeptember 1-jével induló képzések 

Kerettanterveket kiadó rendeletek Kerettantervek megnevezése 

A 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet 

a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosításáról 

 

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

a szakképzési kerettantervekről 

 Kerettanterv a szakgimnáziumok 

9-12. évfolyama számára 

 Nyelvi előkészítő évfolyam 

kerettanterve 

 Szakképzési kerettanterv a 

XIII. Informatika ágazathoz 

 Szakképzési kerettanterv a 

XXIV. Közgazdaság ágazathoz 

 Szakképzési kerettanterv a 

XXV. Ügyvitel ágazathoz 

2018. szeptember 1-jével induló képzések 

Kerettanterveket kiadó rendeletek Kerettantervek megnevezése 

26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet 

a kerettantervek kiadásának 

és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 

a szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és 

a szakképzési kerettantervekről szóló 

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

módosításáról szóló 

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

 Kerettanterv a szakgimnáziumok 

9-12. évfolyama számára 

 Nyelvi előkészítő évfolyam 

kerettanterve 

 Szakképzési kerettanterv a 

XIII. Informatika ágazathoz 

 Szakképzési kerettanterv a 

XXIV. Közgazdaság ágazathoz 

 Szakképzési kerettanterv a 

XXV. Ügyvitel ágazathoz 
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4.2 2020. szeptember 1-jén induló technikumi oktatás 

Jogszabályok Egyéb szabályozó dokumentumok 

110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet 

a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

2019. évi LXXX. törvény 

a szakképzésről (Szkt.) 

A szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet (Szkr.) 

 

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: 

kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/ke-

rettanterv_gimn_9_12_evf, valamint a nyelvi évfolyamok 

kerettantervei: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettanter-

vek/2020_nat/nyelvi_elokeszito_evfolyamok_kerettantervei 

 A vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma képzési és kimeneti 

követelményei 

 Programtanterv a 09. Gazdálkodás és menedzsment ágazathoz 

tartozó 5 0411 09 02 azonosító számú vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző szakmához 

 A szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus szakma képzési és 

kimeneti követelményei 

 Programtanterv a 12. Informatika és távközlés ágazathoz tartozó 

5 0613 12 03 azonosító számú szoftverfejlesztő és –tesztelő 

szakmához 

 Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakma 

képzési és kimeneti követelményei 

 Programtanterv a 13. Kereskedelem ágazathoz tartozó 

5 0417 13 01 azonosító számú idegen nyelvű ipari és 

kereskedelmi technikus szakmához (Forrás: ikk.hu) 

 

4.3 A szakgimnáziumi kerettantervek helyi adaptációi 

(4+1 éves képzések) 

Az iskola egyes évfolyamain az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás. 

 H2016-közg, H2016-ügyv, H2016-inf: a 2012-ben kiadott NAT (110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alap-

ján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016-ban, a szakgimnáziumok 9-12. év-

folyama számára kiadott kerettanterv (22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettanter-

vek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről), valamint a 2016-ban kiadott szakképzési 

kerettanterv (30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről) alapján 

elkészített, 2016. szeptember 1-jétől érvényes helyi tanterv 

 H2016M-közg, H2016M-ügyv, H2016M-inf: a 2012-ben kiadott NAT 

(110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és al-

kalmazásáról) alapján, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, 

többször módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. év-

folyama számára kiadott kerettantervek, valamint a szakképzési kerettantervekről szóló, 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelettel módosított 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nyelvi_elokeszito_evfolyamok_kerettantervei
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nyelvi_elokeszito_evfolyamok_kerettantervei
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elkészített, 2018. szeptember 1-jétől a 11. évfolyamtól, kifutó rendszerben érvényes helyi 

tanterv. Az óratervek közismereti tantárgyakra vonatkozó részei nem változtak a 2016. 

szeptember 1-jén induló közismereti óratervekhez képest. Az óratervek alkalmazásával 

lehetővé válik az adott ágazat mellék-szakképesítésének megszerzése a jogszabályok által 

meghatározott feltételek mellett. 

 H2018-közg, H2018-ügyv, H2018-inf: a 2012-ben kiadott NAT (110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alap-

ján, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, többször módosított 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára ki-

adott kerettantervek, valamint a szakképzési kerettantervekről szóló, az 5/2018. (VII. 9.) 

ITM rendelettel módosított 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján elkészített, 2018. 

szeptember 1-jétől érvényes helyi tanterv. 

4.4 A 2020. szeptember 1-től érvényes technikumi helyi tanter-

vek (5 éves képzések) 

 T2020-gazd: a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek alapján kialakí-

tott közismereti részből, valamint a Gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó Vál-

lalkozási ügyviteli ügyintéző szakma képzési és kimeneti követelményei, továbbá prog-

ramtanterve alapján készített szakmai részből álló helyi tanterv. 

 T2020-inf: a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek alapján kialakított 

közismereti részből, valamint az Informatika és távközlés ágazatba tartozó Szoftverfej-

lesztő és -tesztelő szakma képzési és kimeneti követelményei, továbbá programtanterve 

alapján készített szakmai részből álló helyi tanterv. 

 T2020-ker: a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek alapján kialakított 

közismereti részből, valamint a Kereskedelem ágazatba tartozó Idegen nyelvű ipari és 

kereskedelmi technikus szakma képzési és kimeneti követelményei, továbbá program-

tanterve alapján készített szakmai részből álló helyi tanterv. 

Tanév 
Évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

2017/2018. 
H2016-közg 

H2016-ügyv 

H2016-inf 

nem 

releváns 

nem 

releváns 

nem 

releváns 
- 

2018/2019. 
H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

H2016-közg 

H2016-ügyv 

H2016-inf 

nem 

releváns 

nem 

releváns 
- 

2019/2020. 
H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

H2016M-közg 

H2016M-ügyv 

H2016M-inf 

nem 

releváns 
- 

2020/2021. 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-ker 

H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

H2016M-közg 

H2016M-ügyv 

H2016M-inf 

- 

2021/2022. 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-ker 

H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

- 
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Tanév 
Évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

2022/2023. 
T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-ker 

H2018-közg 

H2018-ügyv 

H2018-inf 

- 

2023/2024. 
T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 
T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-ker 

- 

2024/2025. 
T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 
T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-gazd 

T2020-inf 

T2020-ker 

4.5 Nyelvi előkészítő évfolyamos osztályok helyi tantervei 

5+1 éves szakgimnáziumi képzések 

 HNY2016: a 2012-ben kiadott NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alap-

tanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján, az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma által 2016-ban, a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott keret-

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

nak rendjéről), valamint a 2016-ban kiadott szakképzési kerettanterv 

(30/216. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről) alapján elkészített, 

2016. szeptember 1-jétől érvényes helyi tanterv 

 HNY2018: a 2012-ben kiadott NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alap-

tanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján, a kerettantervek kiadásának 

és jóváhagyásának rendjéről szóló, többször módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI ren-

deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettantervek, valamint a 

szakképzési kerettantervekről szóló, az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelettel módosított 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján elkészített, 2018. szeptember 1-jétől érvényes 

helyi tanterv 

1+5 éves technikumi képzések 

 TNY2020-i: a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek és nyelvi előké-

szítő évfolyam kerettantervei alapján kialakított közismereti részből, valamint az Infor-

matika és távközlés ágazatba tartozó Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma képzési és ki-

meneti követelményei, továbbá programtanterve alapján készített szakmai részből álló 

helyi tanterv. 

 TNY2020-ker: a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek és nyelvi elő-

készítő évfolyam kerettantervei alapján kialakított közismereti részből, valamint a Keres-

kedelem ágazatba tartozó Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakma képzési 

és kimeneti követelményei, továbbá programtanterve alapján készített szakmai részből 

álló helyi tanterv. 

 TNY2020Á-g: a 2012-es NAT-hoz illeszkedő nyelvi előkészítő évfolyam kerettantervei 

és a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek alapján kialakított közisme-

reti részből, valamint a Gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó Vállalkozási ügy-

viteli ügyintéző szakma képzési és kimeneti követelményei, továbbá programtanterve 
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alapján készített szakmai részből álló, átmeneti helyi tanterv a tanulmányait 2019. szep-

tember 1-jén a szakgimnázium nyelvi előkészítő évfolyamát közgazdaság ágazatban 

megkezdő, majd 2020. szeptember 1-jén technikumi rendszerben folytató osztály szá-

mára (az Szkt. 125.§ (3) bekezdésében szereplő átmeneti rendelkezések alapján). 

 TNY2020Á-i: a 2012-es NAT-hoz illeszkedő nyelvi előkészítő évfolyam kerettantervei 

és a 2020-as NAT-hoz illeszkedő gimnáziumi kerettantervek alapján kialakított közisme-

reti részből, valamint az Informatika és távközlés ágazatba tartozó Szoftverfejlesztő és -

tesztelő szakma képzési és kimeneti követelményei, továbbá programtanterve alapján ké-

szített szakmai részből álló, átmeneti helyi tanterv a tanulmányait 2019. szeptember 1-jén 

a szakgimnázium nyelvi előkészítő évfolyamát informatika ágazatban megkezdő, majd 

2020. szeptember 1-jén technikumi rendszerben folytató osztály számára  (az Szkt. 125.§ 

(3) bekezdésében szereplő átmeneti rendelkezések alapján). 

Tanév 
Évfolyam 

9/Ny 9. 10. 11. 12. 13. 

2016/2017. HNY2016-k HNY2016-k nem releváns nem releváns nem releváns - 

2017/2018. 
HNY2016-k 

HNY2016-i 
HNY2016-k HNY2016-k nem releváns nem releváns - 

2018/2019. 
HNY2018-k 

HNY2018-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 
HNY2016-k HNY2016-k nem releváns - 

2019/2020. 
HNY2018-k 

HNY2018-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 
HNY2016-k HNY2016-k - 

2020/2021. TNY2020-i 
TNY2020Á-g 

TNY2020Á-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 
HNY2016-k - 

2021/2022. 
TNY2020-i 

TNY2020-k 
TNY2020-i 

TNY2020Á-g 

TNY2020Á-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 
- 

2022/2023. 
TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 
TNY2020-i 

TNY2020Á-g 

TNY2020Á-i 

HNY2018-k 

HNY2018-i 
- 

2023/2024. 
TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 
TNY2020-i 

TNY2020Á-g 

TNY2020Á-i 
- 

2024/2025. 
TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 
TNY2020-i 

TNY2020Á-g 

TNY2020Á-i 

2025/2026. 
TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

2026/2027 
TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 

TNY2020-i 

TNY2020-k 
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4.6 2016. szeptember 1-jével induló képzések 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (HNY2016-k) 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály 

heti óraszámai (HNY2016-k) 

(érvényes a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom - 4 4 4 4 - 

Képességfejlesztés 3** - - - - - 

Idegen nyelv 18* 4* 4* 4* 4* 4* 

Angol nyelv 13* 5* 5* 3* 3*  

Német nyelv 5* 3* 3* 3* 3*  

Matematika - 3* 3* 3* 3* - 

Történelem - 2 2 3 3 - 

Etika - - - - 1 - 

Informatika 3* 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - - - 1 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
- 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 
- - 2 2 2 - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy vagy Idegen nyelv vagy 

Fizika vagy Informatika vagy Szakmai 

tantárgy 

- - - 2* 2* - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - - 1 - - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés - 8 8 7 7 31 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
- 3 4 3 3 - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 30 39 40 37 37 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1080 1260 1296 1260 1085 1085 

* csoportbontásban tanítandó 

** a képességfejlesztésre felhasznált óraszám tantárgyankénti megbontása: 

Matematika (1 óra), Történelem (1 óra) és Magyar nyelv és irodalom (1 óra) 
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Az informatika ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (HNY2016-i) 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály 

heti óraszámai (HNY2016-i) 

(érvényes a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom - 4 4 4 4 - 

Képességfejlesztés 3** - - - - - 

Idegen nyelv 18* 4* 4* 4* 4* 4* 

Angol nyelv 13* 5* 5* 3* 3*  

Német nyelv 5* 3* 3* 3* 3*  

Matematika - 3* 3* 3* 3* - 

Történelem - 2 2 3 3 - 

Etika - - - - 1 - 

Informatika 3* 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - - - 1 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudomá-

nyos tantárgy 
- 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Fizika 
- - 2 2 2 - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy vagy Idegen nyelv 

vagy Kémia vagy Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

- - - 2* 2* - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - - 1 - - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés - 8 8 7 7 31 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
- 3 4 3 3 - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 30 39 40 37 37 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1080 1260 1296 1260 1085 1085 

* csoportbontásban tanítandó 

** a képességfejlesztésre felhasznált óraszám tantárgyankénti megbontása: 

Matematika (1 óra), Történelem (1 óra) és Magyar nyelv és irodalom (1 óra) 
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A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai (H2016-közg) 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai 

(H2016-közg) 

(érvényes a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - 

Idegen nyelv 4* 4* 4* 4* 4* 

Matematika 3* 3* 3* 3* - 

Történelem 2 2 3 3 - 

Etika - - - 1 - 

Informatika 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - - 1 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz - 2 2 2 - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy vagy Idegen nyelv vagy Fizika 

vagy Informatika vagy Szakmai tantárgy 

- - 
2 

tört 

2 

matek 
- 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 31 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
3 4 3 3 - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 36 35 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 1085 

* csoportbontásban tanítandó 
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Az ügyvitel ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai (H2016-ügyv) 

Az ügyvitel ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai 

(H2016-ügyv) 

(érvényes a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - 

Idegen nyelv 4* 4* 4* 4* 4* 

Matematika 3* 3* 3* 3* - 

Történelem 2 2 3 3 - 

Etika - - - 1 - 

Informatika 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - - 1 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz - 2 2 2 - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy vagy Idegen nyelv vagy Fizika 

vagy Informatika vagy Szakmai tantárgy 

- - 
2 

tört 

2 

matek 
- 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 31 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
3 4 3 3 - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 36 35 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 1085 

* csoportbontásban tanítandó 
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Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai (H2016-inf) 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai 

(H2016-inf) 

(érvényes a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - 

Idegen nyelv 4* 4* 4* 4* 4* 

Matematika 3* 3* 3* 3* - 

Történelem 2 2 3 3 - 

Etika - - - 1 - 

Informatika 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - - 1 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika - 2 2 2 - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy vagy Idegen nyelv vagy Kémia 

vagy Informatika vagy Szakmai tantárgy 

- - 
2 

tört 

2 

matek 
- 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 31 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
3 4 3 3 - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 36 35 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 1085 

* csoportbontásban tanítandó 
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4.7 2018. szeptember 1-jével induló képzések 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (HNY2018-k) 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály 

heti óraszámai (HNY2018-k) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 5/13. 

Magyar nyelv és irodalom - 4 4 4 4 - 

Képességfejlesztés 3** - - - - - 

Idegen nyelvek 
Angol nyelv 13* 5* 5* 3* 3* - 

Német nyelv 5* 3* 3* 3* 3* - 

Matematika - 3* 3* 3* 3* - 

Történelem - 2 2 3 3 - 

Etika - - - - 1 - 

Informatika 3* 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - 1 - - - - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
- 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó természettudomá-

nyos tantárgy: Földrajz 
- 2 2 2 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Angol nyelv 
- - - 2* 2* - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - - 1 - - - 

Szakmai tantárgyak órakerete - 8 12 11 12 31 

Szabadon tervezhető órakeret - - - - - 4 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 31 38 40 37 37 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1116 1368 1440 1332 1147 1085 

* csoportbontásban tanítandó 

** a képességfejlesztésre felhasznált óraszám tantárgyankénti megbontása: Matematika (1 óra), Tör-

ténelem (1 óra) és Magyar nyelv és irodalom (1 óra) 

Az 5/13. évfolyam óraterve megegyezik a közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály 

(H2018-közg) 5/13. évfolyamának óratervével. 
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Az informatika ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (HNY2018-i) 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi nyelvi előkészítő osztály 

heti óraszámai (HNY2018-i) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 5/13. 

Magyar nyelv és irodalom - 4 4 4 4 - 

Képességfejlesztés 3** - - - - - 

Idegen nyelvek Angol nyelv 13* 5* 5* 3* 3* - 

 Német nyelv 5* 3* 3* 3* 3* - 

Matematika - 3* 3* 3* 3* - 

Történelem - 2 2 3 3 - 

Etika - - - - 1 - 

Informatika 3* 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene - 1 - - - - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos tan-

tárgy 
- 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Angol nyelv 
- - - 2* 2* - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - - 1 - - - 

Szakmai tantárgyak órakerete - 8 12 11 12 31 

Szabadon tervezhető órakeret - - - - - 4 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 31 38 40 37 37 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1116 1368 1440 1332 1147 1085 

* csoportbontásban tanítandó 

** a képességfejlesztésre felhasznált óraszám tantárgyankénti megbontása: 

Matematika (1 óra), Történelem (1 óra) és Magyar nyelv és irodalom (1 óra) 

Az 5/13. évfolyam óraterve megegyezik az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztály  

(H2018-inf) 5/13. évfolyamának óratervével. 
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Szakmai Programja 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai (H2018-közg) 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály kerettantervi óraszámai 

(H2018-közg) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

5/13. 

Á
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Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - - - 

Idegen nyelv 4* 4* 4* 4* - - - 

Matematika 3* 3* 3* 3* - - - 

Történelem 2 2 3 3 - - - 

Etika - - - 1 - - - 

Informatika 2* 2* - - - - - 

Művészetek: Ének-zene 1 - - - - - - 

Testnevelés 5 5 5 5 - - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - - - 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
3 - - - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos 
tantárgy: Földrajz 

2 2 2 - - - - 

Kötelezően választható tantárgy - - 
+2 

tört. 

+2* 

mat. 
- - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - - - 

Szakmai tantárgyak 8 12 11 12 35 35 35 

11499-12 Foglalkoztatás II. - - - - 0,5 0,5 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. - - - - 2* 2* 2* 
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Szakmai Programja 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály kerettantervi óraszámai 

(H2018-közg) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

5/13. 
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11504-16 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4 2 - - - - - 

Ügyviteli gyakorlatok 4* - - - - - - 

Általános statisztika - 3 - - - - - 

Pénzügyi alapismeretek - 3 1 2 - - - 

Pénzügy gyakorlat - 1* 1* - - - - 

Adózási alapismeretek - - 1 - - - - 

Adózás gyakorlat - - - 1* - - - 

Számviteli alapismeretek - 2 1 1 - - - 

Számvitel gyakorlat - 1* 1* 1* - - - 

11884-16 

Támogatási alapismeretek  - - 2 1 - - - 

Gazdálkodási statisztika  - - 2 1 - - - 

Folyamat- és pénzügyi tervezés  - - - 2* - - - 

11885-16 
Támogatási ügyvitel  - - 2 1 - - - 

Támogatási menedzsment  - - - 2* - - - 

11513-16 

Adóigazgatási ismeretek  - - - - 2,5 - - 

Adóismeretek  - - - - 3 - - 

Adóigazgatás gyakorlata  - - - - 1* - - 

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata  

- - - - 2* - - 
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Szakmai Programja 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály kerettantervi óraszámai 

(H2018-közg) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 
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11514-14 Államháztartási ismeretek  - - - - 4+1 - - 

11515-16 

Költségvetés-gazdálkodási 

ismeretek 
- - - - 3 - - 

Költségvetés-gazdálkodás 
gyakorlata 

- - - - 2* - - 

Államháztartási számvitel  - - - - 2+1 - - 

Államháztartási számvitel 
gyakorlata  

- - - - 2* - - 

11501-16 
Projektfinanszírozás  - - - - 2+2 2+2 - 

Projektfinanszírozás gyakorlata  - - - - 2* 2* - 

11502-12 
Projektfolyamatok követése  - - - - 2 2 - 

Projekttervezés gyakorlata  - - - - 1* 1* - 

10147-12 Gazdálkodási ismeretek  - - - - - 2,5 - 

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozás  - - - - - 3+2 - 

Vállalkozásfinanszírozás 
gyakorlat  

- - - - - 1* - 

Adózás  - - - - - 3 - 

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata  

- - - - - 2* 
- 

10149-12 Számvitel  - - - - - 6 - 

11505-12 
Könyvelés számítógépen 
gyakorlat  

- - - - - 4* 
- 



Oktatási program 
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Szakmai Programja 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztály kerettantervi óraszámai 

(H2018-közg) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

5/13. 
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11506-16 

Vállalkozásfinanszírozás - - - - - - 2 

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
- - - - - - 1* 

Adózás - - - - - - 3 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
- - - - - - 1* 

10151-16 
Bérügyi feladatok - - - - - - 2+2 

Bérügyi gyakorlat - - - - - - 1* 

10152-16 

Kis- és középvállalkozások gaz-

dálkodása 
- - - - - - 2,5 

Üzleti tervkészítés gyakorlata - - - - - - 2* 

10153-16 

Könyvvezetés - - - - - - 4 

Pénzforgalmi könyvviteli 

gyakorlat 
- - - - - - 2* 

10154-16 
Munkaerő-gazdálkodás - - - - - - 3 

Bérszámfejtési gyakorlat - - - - - - 2* 

10155-16 
Társadalombiztosítás - - - - - - 2+2 

TB-gyakorlat - - - - - - 1 

Választható: emelt szintű oktatás, 2. idegen nyelv - - 4* 4* - - - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 36 35/39 35/39 35 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 31 31 

Éves összes óraszám 1260 1296 
1260/ 

1404 

1085/ 

1209 
1085 1085 1085 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő 

szakmai gyakorlat időtartama 
- - - - - - - 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 



Oktatási program 
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Szakmai Programja 

Az ügyvitel ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai (H2018-ügyv) 

Az ügyvitel ágazatú szakgimnáziumi osztályok kerettantervi óraszámai 

(H2018-ügyv) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgy 
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5/13.  

évfolyam 

Irodai 

titkár 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - 

Idegen nyelvek 4* 4* 4* 4* - 

Matematika 3* 3* 3* 3 - 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 - 

Etika - - - 1 - 

Informatika 2* 2* - - - 

Művészetek: Ének-zene 1 - - - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy: 
Földrajz 

2 2 2 - - 

Kötelezően választható tantárgy - - 
+2 

tört. 
+2* 
mat. 

- 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - 

Szakmai tantárgyak 8 12 11 12 35 

11499-12 Foglalkoztatás II.     0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I.     2* 

11806-16 

Gépírás gyakorlata   1* 1*  

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfél-
szolgálatban 

  1 1  

11807-16 
Ügyfélszolgálati kommunikáció   2   

Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat   1*   

11808-16 
Ügyfélszolgálati ismeretek   1   

Ügyfélszolgálati gyakorlat   1+1* 1-1*  
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Szakmai Programja 

Az ügyvitel ágazatú szakgimnáziumi osztályok kerettantervi óraszámai 

(H2018-ügyv) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgy 
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5/13.  

évfolyam 

Irodai 

titkár 

11809-16 

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban    1  

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszol-
gálatban 

  +1 1-1* - 

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat   +1 1-1* - 

10066-16 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2 1  1 1 

Jogi ismeretek  1   1,5 

12082-16 

Gépírás és levelezési gyakorlat 4* 2*  1* 3* 

Irodai alkalmazások gyakorlata 1* 1*   2* 

12083-16 Gyorsírás gyakorlata  2* 2-1* 2+1* 4* 

12084-16 Kommunikáció a titkári munkában 1 2  +1 2 

10072-16 

Rendezvény- és programszervezés   1-1 1+1 +2 

Rendezvény- és programszervezés gyakorlata     5* 

12085-16 

Titkári ügyintézés  2   2+1 

Titkári ügyintézés gyakorlata  1 1-1 +1 5* 

11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv     3+1* 

Választható: emelt szintű oktatás, 2. idegen nyelv - - 4* 4* - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 36 35/39 35/39 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 

Éves összes óraszám 1260 1296 
1260/ 

1404 

1085/ 

1209 
1085 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai 

gyakorlat időtartama 
- 140 140 - - 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 
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Szakmai Programja 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztály heti óraszámai (H2018-inf) 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztályok kerettantervi óraszámai 

(H2018-inf) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 
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Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - - 

Idegen nyelvek 4* 4* 4* 4* - - 

Matematika 3* 3* 3* 3 - - 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 - - 

Etika - - - 1 - - 

Informatika 2* 2* - - - - 

Művészetek: Ének-zene 1 - - - - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - - 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy: Fizika 2 2 2 - - - 

Kötelezően választható tantárgy - - 
+2 

tört. 

+2* 

mat. 
- - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - - 

Szakmai tantárgyak 8 12 11 12 35 35 

11499-12 Foglalkoztatás II.     0,5 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I.     2* 2* 

11996-16 
IT alapok 1 1  +1   

IT alapok gyakorlat 2* 1*     

11997-16 
Hálózatok I.  2 1    

Hálózatok I. gyakorlat  2* 2-1+1* 2+1*   

11625-16 
Programozás 1 1 1+1 1   

Programozás gyakorlat 2* 3+1* 2* 2+1   

11999-16 IT szakmai angol nyelv 2 1    +1 

12010-16 
Linux alapok   1    

Linux alapok gyakorlat   2    

12008-16 
Irodai szoftverek   +1 1-1   

Irodai szoftverek gyakorlat    4   
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Szakmai Programja 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztályok kerettantervi óraszámai 

(H2018-inf) 
a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 
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12002-16 

Gazdasági ismeretek     4,5+1  

Gazdasági ismeretek gyakorlat     4,5*  

Információs rendszerek     3,5  

Szakmai angol nyelv     1,5+2*  

10822-16 

Projektmenedzsment gyakorlat     4,5*  

IR gyakorlat     2,5*  

IT alkalmazási gyakorlat     5,5+1*  

Számviteli IR gyakorlat     2  

12011-16 
Szoftverfejlesztés      7,5 

Szoftverfejlesztés gyakorlat      12* 

12012-16 
Webfejlesztés      4 

Webfejlesztés gyakorlat      5+1* 

- Szakmai angol nyelv gyakorlat      +2* 

Választható: emelt szintű oktatás, 2. idegen nyelv - - 4* 4* - - 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 36 35/39 35/39 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 36 31 

Éves összes óraszám 1260 1296 
1260/ 

1404 

1085/ 

1209 
1260 1085 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai 
gyakorlat időtartama 

- - - - - - 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

A főszakképesítés tanítására biztosított órakereten túl a szakmai képzés során a további tanulási 

lehetőségeket ajánljuk fel tanulóink számára: 

A) a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

vagy  

B) a mellék-szakképesítés teljes órakeretét kitöltő képzési tartalom: 

 az ágazati szakmai ismeretek megerősítése, elmélyítése, rendszerezése és gyakorlása 

egy komplex szakmai tantárgy keretében 

 ágazati szakmai emelt szintű érettségire történő felkészítés 

 a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő kompetenciák 
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Szakmai Programja 

A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést valamennyi tanuló az ágazatának meg-

felelően választhatja. 

 

Ágazat 
Mellék-szakképesítés  

OKJ száma Megnevezése 

közgazdaság 52 345 06  Pályázati-támogatási asszisztens 

informatika 52 481 02  Irodai informatikus 

ügyvitel 52 841 02  Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 

A tanulóink által választható további tantárgyak ágazati bontásban: 

Ágazat Választható tantárgyak 
Heti óraszám (óra) 

11. évfolyamon 12. évfolyamon 

Közgazdaság 

Komplex gazdasági ismeretek*  
4 

(elmélet) 

5 

(2 elmélet, 

3 gyakorlat) 

Közgazdasági ismeretek emelt 

szint** 

2 

(elmélet) 

2 

(elmélet 1, 

gyakorlat 1) 

Informatika 

Gazdasági számítások 3 3 

Informatika ismeretek emelt szintű 

érettségire felkészítés*/ 

Tízujjas vakon gépírás 

1/2 3/0 

Ügyvitel 

Gazdasági számítások 3 3 

Ügyvitel ismeretek emelt szintű 

érettségire felkészítés* 
3 3 

* A komplex gazdasági ismeretek tantárgyat az alábbi résztantárgyi bontásban oktatjuk: 

Főtárgy 

Résztantárgyak 

a 11. évfolyamon, 

heti óraszám 

Résztantárgyak 

a 12. évfolyamon, 

heti óraszám 

Komplex 

gazdasági 

ismeretek 

Pénzügy, 1 Pénzügy, 1 

Statisztika, 2 Adózás gyakorlat, 2 

Számvitel, 1 Statisztika, 1 

- Számvitel gyakorlat, 1 

Összes óraszám 4 5 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 72 

Szakmai Programja 

**Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés tantárgyainak tananyagtartalma az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben sza-

bályozott, az adott időszakra érvényes emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények alap-

ján kerül meghatározásra. 

Az egyéb választható tantárgyak tananyagtartalma a helyi tanterv mellékletét képezi. 

A tanulási lehetőségek közüli választásáról a tanuló a 10. évfolyamon, április 30-ig írásban 

nyilatkozik. A csoportok indításának feltétele: minimum 10 fő jelentkezése. 

A mellék-szakképesítések szakmai vizsgaidőszaka valamennyi ágazaton a 12. évfolyam első 

félévét követő február-márciusi vizsgaidőszak. 
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4.7.1 A továbbfutó képzések óratervei 

Az alábbi óratervek a 2018/2019. tanévben a 11. évfolyamra, a 2019/2020. tanévben a 11-12. 

évfolyamokra, a 2020/2021. tanévben már csak a 12. évfolyamra érvényesek. 

Az óratervek alkalmazásával lehetővé válik az adott ágazat mellék-szakképesítésének megszer-

zése a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett. 

A fenti osztályok közismereti óratervei nem változtak a 2016. szeptember 1-jén induló osztá-

lyok közismereti óraterveihez képest (H2016-közg, H2016-inf, H2016-ügyv). 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

a közgazdaság ágazaton (H2016M-közg) 

Követelménymodulok száma és 
a tantárgyak megnevezése  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óraszám 
heti óra-

szám ögy 
heti óraszám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

e gy e gy e gy  e gy e gy 

A szakmai tantárgyakra előírt kötelező óra-

szám 
11 12 10 10 31 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 7 4 9 3 
0 

9 1 0 4,5 5,5 21 10 

Összesen 11,0 12,0 10  10 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2   

11504-16 Gazdálko-

dási alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   3                   

Ügyviteli ismeretek 3                       

Ügyviteli gyakorla-

tok 
  4                     

Általános statisztika     2                   

Statisztika gyakorlat       1                 

Pénzügyi alapismere-

tek 
    2     1     0,5       

Pénzügy gyakorlat       1                 

Adózási alapismere-

tek 
                1       

Adózás gyakorlat                   1     

Számviteli alapisme-

retek 
    2     2-1      +1       

Számvitel gyakorlat       1           1     

Projekttervezés 

11884-16 

Támogatási alapis-

meretek 
          2     1       

Gazdálkodási statisz-

tika 
          2             

Folyamat- és pénz-

ügyi tervezés 
            1     1,5     

Támogatáskezelés 

11885-16 

Támogatási ügyvitel           2+1     2-1       

Támogatás menedzs-

ment 
                  2     

10147-12 Gazdálko-

dási feladatok ellá-

tása 

Gazdálkodási isme-

retek 
                    2,5   
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Követelménymodulok száma és 

a tantárgyak megnevezése  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óraszám 
heti óra-

szám ögy 
heti óraszám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

e gy e gy e gy  e gy e gy 

11506-16 Vállalko-

zásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszí-

rozás 
                    3   

Vállalkozásfinanszí-

rozás gyakorlat 
                      1 

Adózás                     3   

Elektronikus adóbe-

vallás gyakorlata 
                      2 

10149-12 Könyvve-

zetés és beszámoló 

készítés feladatai 
Számvitel                     6   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 
Könyvelés számító-

gépen gyakorlat 
                      4 

11501-16 Projektfi-

nanszírozás 

Projektfinanszírozás                     2   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
                      2 

11502-12  Projektfo-

lyamatok követése 

Projektfolyamatok 

követése 
                    2   

Projekttervezés gya-

korlata 
                      1 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

az informatika ágazaton (H2016M-inf) 

Követelménymodulok száma és 

a tantárgyak megnevezése 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai tantárgyakra előírt kötelező óra-

szám 
11 12 10 10 31 

A fő szakképesítésre vo-

natkozóan: 

Összesen 4 4 5 5 
0 

2 5 
0 

2 4 12 19 

Összesen 8,0 10,0 7,0 6,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érett-

ségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2   

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 1   1                   

IT alapok gyakor-

lat 
  2   1                 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.     1     1     1       

Hálózatok I. gya-

korlat 
      2     3-1     2+1     

11625-16 

Programozás és adatbá-

zis-kezelés  

Programozás 1   1     1     1       

Programozás gya-

korlat 
  2   2     2     2     

11999-16  

Informatikai szakmai 
angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
2   2                   

12010-16 
Nyílt forráskódú rend-

szerek kezelése 

Linux alapok           1             

Linux alapok gya-

korlat 
            2           

12008-16 

Irodai szoftverek haladó 

szintű használata 

Irodai szoftverek           +1      1-1       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                  3     

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció 1   1                   

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2   1                 

12002-16  

Gazdasági alapok és 

projektmenedzsment 

Gazdasági ismere-

tek  
                    4,5   

Gazdasági ismere-

tek gyakorlat 
                      4,5 

Információs rend-

szerek 
                    2,5   

Projektmenedzs-

ment 
                    1   

Szakmai angol 

nyelv 
                    1,5   
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Követelménymodulok száma és 

a tantárgyak megnevezése 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

10822-16  

Az informatika alkalma-

zása 

Projektmenedzs-

ment gyakorlat 
                      4,5 

IR gyakorlat                       2,5 

IT alkalmazási gya-

korlat 
                      5,5 

Számviteli IR gya-

korlat 
                      2 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

az ügyvitel ágazaton (H2016M-ügyv) 

 Követelménymodulok száma és 

a tantárgyak megnevezése 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai tantárgyakra előírt kötelező óra-

szám 
11 12 10 10 31 

A fő szakképesí-

tésre vonatkozóan: 

Összesen 6 5 6 6 
140 

2 8 
140 

3 7 12 19 

Összesen 11 12 10 10 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2   

11806-16 Gépírás 

és számítástechni-

kai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1                 

Számítástechnikai alkal-

mazások az ügyfélszolgá-

latban 

    1     1             

11807-16 Kommu-
nikáció az ügyfél-

szolgálatban 

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció 
1                       

Ügyfélszolgálati kommu-

nikációs gyakorlat 
  1                     

11808-16 Ügyfél-

szolgálat a gyakor-

latban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1                   

Ügyfélszolgálati gyakorlat             1+1     1-1     

11809-16 Doku-

mentumkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 
            1           

Dokumentum- és adatke-

zelés az ügyfélszolgálat-

ban 

           +1     1-1       

Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 
             +1     1-1     

10066-16 Gazdál-

kodási alapfelada-
tok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
2   1           1   1   

Jogi ismeretek 1                   1,5   

12082-16 Gépírás 

és irodai alkalma-

zások 

Gépírás és levelezési gya-

korlat 
  2   2     2     2   3 

Irodai alkalmazások gya-

korlata 
      1     1         2 

12083-16 Gyors-

írás 
Gyorsírás gyakorlata       2     2-1     2+1   4 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári 

munkában 
1   2               2   

10072-16 Rendez-

vény- és program-

szervezés 

Rendezvény- és program-

szervezés 
          1-1     1+1       

Rendezvény- és program-

szervezés gyakorlata 
                      5 
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 Követelménymodulok száma és 

a tantárgyak megnevezése 

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

12085-16 Titkári 

ügyintézési gya-

korlat 

Titkári ügyintézés 1   1               2   

Titkári ügyintézés gyakor-

lata 
            1-1     1+1   5 

11554-16 Irodai 

szakmai idegen 

nyelv 

Irodai szakmai idegen 

nyelv  
                    3   

 

A főszakképesítés tanítására biztosított órakereten túl a szakmai képzés során az alábbi ta-

nulási lehetőségeket ajánljuk fel tanulóink számára: 

A) a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

vagy  

B) a mellék-szakképesítés teljes órakeretét kitöltő képzési tartalom: 

 az ágazati szakmai ismeretek megerősítése, elmélyítése, rendszerezése és gyakorlása 

egy komplex szakmai tantárgy keretében 

 ágazati szakmai emelt szintű érettségire történő felkészítés 

 a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő kompetenciák 

A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést valamennyi tanuló az ágazatának 

megfelelően választhatja: 

Ágazat 
Mellék-szakképesítés  

OKJ száma Megnevezése 

közgazdaság 52 345 06  Pályázati-támogatási asszisztens 

informatika 52 481 02  Irodai informatikus 

ügyvitel 52 841 02  Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 

A tanulóink által választható további tantárgyak ágazati bontásban: 

Ágazat Választható tantárgyak 
Heti óraszám 

11. évfolyamon 12. évfolyamon 

Közgazdaság 

Komplex gazdasági ismeretek*  
5 

(elmélet) 

4,5 

(elmélet 2, 

gyakorlat 2,5) 

Közgazdasági ismeretek emelt szint** 

2 

(elmélet 1, 

gyakorlat 1) 

2 

(elmélet 1, 

gyakorlat 1) 
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Informatika 

Gazdasági számítások 3 3 

Informatika ismeretek emelt szintű 

érettségire felkészítés*/ 

Tízujjas vakon gépírás 

1/2 3/0 

Ügyvitel 

Gazdasági számítások 3 3 

Ügyvitel ismeretek emelt szintű 

érettségire felkészítés* 
3 3 

* A komplex gazdasági ismeretek tantárgyat az alábbi résztantárgyi bontásban oktatjuk: 

Főtárgy 

Résztantárgyak 

a 11. évfolyamon, 

heti óraszám 

Résztantárgyak 

a 12. évfolyamon, 

heti óraszám 

Komplex 

gazdasági 

ismeretek 

Pénzügy, 1 Pénzügy, 1 

Statisztika, 2 Statisztika, 1 

Számvitel, 2 Számvitel gyakorlat, 2,5 

Összes óraszám 5 4,5 

 

**Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés tantárgyainak tananyagtartalma az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben sza-

bályozott, az adott időszakra érvényes emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények alap-

ján kerül meghatározásra. 

Az egyéb választható tantárgyak tananyagtartalma a helyi tanterv mellékletét képezi. 

A tanulási lehetőségek közüli választásáról a tanuló a 10. évfolyamon, április 30-ig írásban 

nyilatkozik. 

A mellék-szakképesítések szakmai vizsgaidőszaka közgazdaság és informatika ágazaton 

a 12. évfolyam első félévét követő február-márciusi vizsgaidőszak, ügyvitel ágazaton 

a 11. évfolyam május-júniusi vagy a 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszaka a 

vizsgaidőszakok kijelölésétől függően. 
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4.8 2019. szeptember 1-jével induló képzések 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztályként induló, majd gazdálkodás és 

menedzsment ágazatú technikumi képzésben folytatódó nyelvi előkészítő osztály 

heti óraszámai (TNY2020Á-g) 

A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztályként induló, 

majd gazdálkodás és menedzsment ágazatú technikumi képzésben folytatódó 

nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (TNY2020Á-g) 
a 2019/2020. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom  4 5 3 3 +2 

Képességfejlesztés** 3      

Idegen nyelvek 
Angol nyelv 13* 4+1* 4+1* 3* 3* 3* 

Német nyelv 5* +4* +2* +3* +3*  

Matematika  4* 4* 3* 3* +2* 

Történelem  3 3 2 2+1 +2 

Állampolgári ismeretek     1  

Informatika 3*      

Digitális kultúra  1     

Testnevelés 5 4 4 3 3  

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 1 

Komplex természettudomány  3     

Földrajz   2 2   

Kötelezően választandó emelt szintű oktatás 

(angol nyelv) 

 
  2* 2*  

Tanulásmódszertan 1*      

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1    

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 31 29 27 22 22 10 

Á
g
a

za
ti

  

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek  0,5     

Kommunikáció  1 2    

Gazdasági ismeretek  3 3    

Digitális alkalmazások  2,5* 2*    

Vállalkozások működtetése   2    

ÖSSZESEN 0 7 9 0 0 0 
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A közgazdaság ágazatú szakgimnáziumi osztályként induló, 

majd gazdálkodás és menedzsment ágazatú technikumi képzésben folytatódó 

nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (TNY2020Á-g) 
a 2019/2020. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Marketing alapjai    4   

Raktározási alapismeretek    3   

Speciális áruk raktározása    2   

Közlekedésföldrajz    1,5   

Vezetési ismeretek    1    

Üzleti levelezés 

idegen nyelven 

 
  1 1  

Szóbeli üzleti kommunikáció 
idegen nyelven 

 
  +1,5* 1+0,5* +1* 

Projektfeladat     1 1 

Szállítmányozási alapok     5  

Logisztika alapjai     3,5  

Raktározás a gyakorlatban     2 2 

Külkereskedelmi ismeretek      2,5 

Szállítmányozási és 

fuvarozási feladatok 

 
    3 

Készletgazdálkodás      4 

Raktárirányítás      1,5 

Raktári mutatószámok      1,5 

Vállalati logisztika      3,5 

Projektmenedzsment 

szakaszai idegen nyelven 

 
    1* 

Projektek vezetése 

a gyakorlatban 

 
    1 

Munkavállalói idegen nyelv      2* 

ÖSSZESEN 0 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 0 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁN ÖSSZESEN 31 36 36 36 36 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

**A képességfejlesztés tantárgyi bontásának heti óraszámai: 1 óra magyar nyelv és irodalom, 1 óra matematika, 

1 óra történtelem. 
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Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztályként induló, majd informatika és távköz-

lés ágazatú technikumi képzésben folytatódó nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai 

(TNY2020Á-i) 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztályként induló, 

majd informatika és távközlés ágazatú technikumi képzésben folytatódó 

nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (TNY2020Á-i) 
a 2019/2020. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 5/13. 

Magyar nyelv és irodalom  4 5 3 3 +2 

Képességfejlesztés** 3      

Idegen nyelvek Angol nyelv 13* 4+1* 4+1* 3* 3* 3* 

 Német nyelv 5* +4* +2* +3* +3*  

Matematika  4* 4* 3* 3* +2* 

Történelem  3 3 2 2+1 +2 

Állampolgári ismeretek     1  

Informatika 3*      

Digitális kultúra  1     

Testnevelés 5 4 4 3 3  

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 1 

Komplex természettudomány  3     

Fizika   2 2   

Kötelezően választandó emelt szintű oktatás 

(angol nyelv) 
   2 2  

Tanulásmódszertan 1*      

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1    

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 31 29 27 22 22 10 

Á
g

a
za

ti
  

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek  0,5     

Informatikai és távközlési 

alapok I. 
 3*     

Informatikai és távközlési 

alapok II. 
  4*    

Programozási alapok  2* 2*    

IKT projektmunka I.  1,5* 3*    

ÖSSZESEN 0 7 9 0 0 0 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 83 

Szakmai Programja 

Az informatika ágazatú szakgimnáziumi osztályként induló, 

majd informatika és távközlés ágazatú technikumi képzésben folytatódó 

nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai (TNY2020Á-i) 
a 2019/2020. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9/NY 9. 10. 11. 12. 5/13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Asztali alkalmazások fejlesztése 
 

  2,5+1,5* 2,5+1,5*  

Webprogramozás 
 

  2* 2*  

IKT projektmunka II. 
 

  3* 3*  

Szakmai angol 
 

  2+1* 2+1*  

Adatbázis-kezelés I. 
 

  2*   

Szoftvertesztelés 
 

   2*  

Asztali és mobil alkalmazások 

fejlesztése és tesztelése 

 
    7* 

Frontend programozás és tesztelés 
 

    7* 

Backend programozás és tesztelés 
 

    6* 

Adatbázis-kezelés II. 
 

    2* 

Munkavállalói idegen nyelv 
 

    2* 

ÖSSZESEN 0 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 0 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁN ÖSSZESEN 31 36 36 36 36 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

**A képességfejlesztés tantárgyi bontásának heti óraszámai: 1 óra magyar nyelv és irodalom, 1 óra matematika, 

1 óra történtelem. 

 
 

  



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 84 

Szakmai Programja 

4.9 2020. szeptember 1-jével induló képzések 

A gazdálkodás és menedzsment ágazatú technikumi osztály heti óraszámai (T2020-gazd) 

Heti óraterv a „Gazdálkodás és menedzsment” ágazat 

és a „Vállalkozási ügyviteli ügyintéző” szakmai kimenet számára 

(T2020-gazd) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

K
ö
zi

sm
er

et
i 

o
k

ta
tá

s 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3+1 3+1 +2 

Angol nyelv 4* 4* 3* 3* 3* 

Matematika 4* 4* 3* 3+1* +2* 

Történelem 3 3 2+1 2+2 +2 

Állampolgári ismeretek    1  

Komplex természettudomány 3     

Földrajz +2 2 2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  1    

Digitális kultúra 1+1* +1* +1*   

Testnevelés 4 4 3 3  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 27 25 20 20 10 

Á
g

a
za

ti
 a

la
p

o
k

ta
tá

s Munkavállalói ismeretek 0,5     

Kommunikáció 1     

Gazdasági és jogi alapismeretek 3 3    

Digitális alkalmazások 2,5* 2*    

Vállalkozások működtetésének alapismeretei  4    

ÖSSZESEN 7 9 0 0 0 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 85 

Szakmai Programja 

Heti óraterv a „Gazdálkodás és menedzsment” ágazat 

és a „Vállalkozási ügyviteli ügyintéző” szakmai kimenet számára 

(T2020-gazd) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Ügyfélszolgálati kommunikáció   2   

Üzleti adminisztráció   3 1,5  

Dokumentumszerkesztés   1 3  

Szövegbevitel számítógépen   2 1 1 

Titkári ügyintézés   1,5 1 2 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása   2 1 4 

Adózási ismeretek   1 1,5 4,5 

Kommunikáció a titkári munkában   0,5+0,5 1 2 

Portfólió összeállítása   +0,5 +1  

Munkaerő-gazdálkodás    2 2 

Könyvvezetési alapismeretek    1 2,5 

Munkavállalói idegen nyelv     2* 

Pénzforgalmi nyilvántartások     4 

ÖSSZESEN 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 34 34 34 34 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

  



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 86 

Szakmai Programja 

A kereskedelem ágazatú technikumi osztály heti óraszámai (T2020-ker) 

Heti óraterv a „Kereskedelem” ágazat 

és az „Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 

 (kereskedelmi logisztika szakirány)” szakmai kimenet számára 

(T2020-ker) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

K
ö
zi

sm
er

et
i 

o
k

ta
tá

s 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3+1 3+1 +2 

Angol nyelv 4* 4* 3* 3* 3* 

Matematika 4* 4* 3* 3+1* +2* 

Történelem 3 3 2+1 2+2 +2 

Állampolgári ismeretek    1  

Komplex természettudomány 3     

Földrajz +2 2 2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  1    

Digitális kultúra 1+1* +1* +1*   

Testnevelés 4 4 3 3  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 27 25 20 20 10 

Á
g
a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 0,5     

Kommunikáció 1 2    

Gazdasági ismeretek 3 3    

Digitális alkalmazások 2,5* 2*    

Vállalkozások működtetése  2    

ÖSSZESEN 7 9 0 0 0 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 87 

Szakmai Programja 

Heti óraterv a „Kereskedelem” ágazat 

és az „Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 

 (kereskedelmi logisztika szakirány)” szakmai kimenet számára 

(T2020-ker) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Marketing alapjai   4   

Raktározási alapismeretek   3   

Speciális áruk raktározása   2   

Közlekedésföldrajz   1,5   

Vezetési ismeretek   1    

Üzleti levelezés idegen nyelven   1 1  

Szóbeli üzleti kommunikáció 

idegen nyelven 
  +1,5* 1+0,5* +1* 

Projektfeladat    1 1 

Szállítmányozási alapok    5  

Logisztika alapjai    3,5  

Raktározás a gyakorlatban    2 2 

Külkereskedelmi ismeretek     2,5 

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok     3 

Készletgazdálkodás     4 

Raktárirányítás     1,5 

Raktári mutatószámok     1,5 

Vállalati logisztika     3,5 

Projektmenedzsment szakaszai 
idegen nyelven 

    1* 

Projektek vezetése a gyakorlatban     1 

Munkavállalói idegen nyelv     2* 

ÖSSZESEN 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 34 34 34 34 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

  



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 88 

Szakmai Programja 

Az informatika és távközlés ágazatú technikumi osztály heti óraszámai (T2020-inf) 

Heti óraterv az „Informatika és távközlés” ágazat 

és a „Szoftverfejlesztő és -tesztelő” szakmai kimenet számára (T2020-inf) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

K
ö
zi

sm
er

et
i 

o
k

ta
tá

s 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3+1 3+1 +2 

Angol nyelv 4* 4* 3* 3* 3* 

Matematika 4* 4* 3* 3+1* +2* 

Történelem 3 3 2+1 2+2 +2 

Állampolgári ismeretek    1  

Komplex természettudomány 3     

Fizika +2 2 2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  1    

Digitális kultúra 1+1* +1* +1*   

Testnevelés 4 4 3 3  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 27 25 20 20 10 

Á
g
a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 0,5     

Informatikai és távközlési alapok I. 3*     

Informatikai és távközlési alapok II.  4*    

Programozási alapok 2* 2*    

IKT projektmunka I. 1,5* 3*    

ÖSSZESEN 7 9 0 0 0 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 89 

Szakmai Programja 

Heti óraterv az „Informatika és távközlés” ágazat 

és a „Szoftverfejlesztő és -tesztelő” szakmai kimenet számára (T2020-inf) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Asztali alkalmazások fejlesztése   2,5+1,5* 2,5+1,5*  

Webprogramozás   2* 2*  

IKT projektmunka II.   3* 3*  

Szakmai angol   2+1* 2+1*  

Adatbázis-kezelés I.   2*   

Szoftvertesztelés    2*  

Asztali és mobil alkalmazások 

fejlesztése és tesztelése 
    7* 

Frontend programozás és tesztelés     7* 

Backend programozás és tesztelés     6* 

Adatbázis-kezelés II.     2* 

Munkavállalói idegen nyelv     2* 

ÖSSZESEN 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 34 34 34 34 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

 

  



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 90 

Szakmai Programja 

Az Informatika és távközlés ágazatú technikumi nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai 

(TNY2020-i) 

Nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített 

heti óraterv az „Informatika és távközlés” ágazat 

és a „Szoftverfejlesztő és -tesztelő” szakmai kimenet számára (TNY2020-i) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 

9
/N

Y
 évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

K
ö
zi

sm
er

et
i 

o
k

ta
tá

s 

Képességfejlesztés** 5      

Magyar nyelv és irodalom  4 5 3 3 +2 

Angol nyelv 13* 4+1* 4+1* 3* 3* 3* 

Német nyelv 5* +4* +2* +3* +3*  

Matematika  4* 4* 3* 3* +2 

Történelem  3 3 2 2+1 +2 

Állampolgári ismeretek     1  

Komplex természettudomány  3     

Fizika   2 2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1    

Digitális kultúra 3* 1*     

Testnevelés 5 4 4 3 3  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választandó emelt 
szintű oktatás (angol nyelv) 

   2* 2*  

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 32 29 27 22 22 10 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek  0,5     

Informatikai és távközlési 

alapok I. 
 3*     

Informatikai és távközlési 

alapok II. 
  4*    

Programozási alapok  2* 2*    

IKT projektmunka I.  1,5* 3*    

ÖSSZESEN 0 7 9 0 0 0 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 91 

Szakmai Programja 

Nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített 

heti óraterv az „Informatika és távközlés” ágazat 

és a „Szoftverfejlesztő és -tesztelő” szakmai kimenet számára (TNY2020-i) 

(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 

9
/N

Y
 évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 

o
k

ta
tá

s 

Asztali alkalmazások fejlesztése    2,5+1,5* 2,5+1,5*  

Webprogramozás    2* 2*  

IKT projektmunka II.    3* 3*  

Szakmai angol    2+1* 2+1*  

Adatbázis-kezelés I.    2*   

Szoftvertesztelés     2*  

Asztali és mobil alkalmazások 
fejlesztése és tesztelése 

     7* 

Frontend programozás és teszte-

lés 
     7* 

Backend programozás és tesztelés      6* 

Adatbázis-kezelés II.      2* 

Munkavállalói idegen nyelv      2* 

ÖSSZESEN 0 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 0 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 32 36 36 36 36 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

** A képességfejlesztés tantárgyi bontásának heti óraszámai: 1 óra magyar nyelv és irodalom, 

1 óra matematika, 1 óra történtelem, 1 óra gépírás és 1 óra tanulásmódszertan. 

  



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 92 

Szakmai Programja 

4.9.1 2021. szeptember 1-jével induló képzések 

A kereskedelem ágazatú technikumi nyelvi előkészítő osztály heti óraszámai 

(TNY2020-k) 

Nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített 

heti óraterv a „Kereskedelem” ágazat 

és az „Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 

(kereskedelmi logisztika szakirány)” szakmai kimenet számára (TNY2020-k) 

(érvényes: 2021. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 

9
/N

Y
 évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

K
ö
zi

sm
er

et
i 

o
k

ta
tá

s 

Képességfejlesztés** 5      

Magyar nyelv és irodalom  4 5 3+1 3+1 +2 

Angol nyelv 13* 4* 4* 3* 3* 3* 

Német nyelv 5* +4* +2* +3* +3*  

Matematika  4* 4* 3* 3+1* +2* 

Történelem  3 3 2+1 2+2 +2 

Állampolgári ismeretek     1  

Komplex természettudomány  3     

Földrajz  +2 2 2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1    

Digitális kultúra 3* 1+1* +1* +1*   

Testnevelés 5      

Osztályfőnöki 1 4 4 3 3  

Kötelezően választandó emelt szintű 

oktatás (angol nyelv) 
   2* 2*  

KÖZISMERETI OKTATÁS ÖSSZESEN 32 27 25 20 20 10 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek  0,5     

Kommunikáció  1 2    

Gazdasági ismeretek  3 3    

Digitális alkalmazások  2,5* 2*    

Vállalkozások működtetése   2    

ÖSSZESEN 0 7 9 0 0 0 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 93 

Szakmai Programja 

Nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített 

heti óraterv a „Kereskedelem” ágazat 

és az „Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus 

(kereskedelmi logisztika szakirány)” szakmai kimenet számára (TNY2020-k) 

(érvényes: 2021. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Tantárgyak 

9
/N

Y
 évfolyam 

9. 10. 11. 12. 13. 

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Marketing alapjai    4   

Raktározási alapismeretek    3   

Speciális áruk raktározása    2   

Közlekedésföldrajz    1,5   

Vezetési ismeretek    1   

Üzleti levelezés idegen nyelven    1 1  

Szóbeli üzleti kommunikáció 

idegen nyelven 
   +1,5* 1+0,5* +1* 

Projektfeladat     1 1 

Szállítmányozási alapok     5  

Logisztika alapjai     3,5  

Raktározás a gyakorlatban     2 2 

Külkereskedelmi ismeretek      2,5 

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok      3 

Készletgazdálkodás      4 

Raktárirányítás      1,5 

Raktári mutatószámok      1,5 

Vállalati logisztika      3,5 

Projektmenedzsment szakaszai 
idegen nyelven 

     1* 

Projektek vezetése a gyakorlatban      1 

Munkavállalói idegen nyelv      2* 

ÖSSZESEN 0 0 0 14 14 24 

SZAKMAI OKTATÁS ÖSSZESEN 0 7 9 14 14 24 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 32 34 34 34 34 34 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

** A képességfejlesztés tantárgyi bontásának heti óraszámai: 1 óra magyar nyelv és irodalom, 

1 óra matematika, 1 óra történtelem, 1 óra gépírás és 1 óra tanulásmódszertan. 
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Szakmai Programja 

4.10 A helyi mérési, értékelési rendszer 

Iskolánk egyaránt fontosnak tartja a bemeneti méréseket, a folyamatellenőrzést és a ki-

meneti vizsgáztatást. 

Rendszerbe foglalásuk, működésük lehetővé teszi a tanulói teljesítmények folyamatos fi-

gyelemmel kísérését, a hiányok időbeli észlelését, korrigálását, az iskolai munka hatékonysá-

gának mérését, fejlesztését.  

4.11 Magasabb évfolyamra történő továbblépés 

Az iskola magasabb évfolyamára történő továbblépés feltétele: a helyi tantervben meg-

határozott tantárgyi követelmények teljesítése. 

4.12 Korábbi tanulmányok beszámítása 

A korábbi tanulmányok beszámítása a képzési programban meghatározottak szerint tör-

ténik. 

4.13 Tanulmányokat lezáró vizsgák 

4.13.1 Érettségi vizsga 

Megszervezése: a 100/1997. Kormányrendelet alapján. 

4.13.2 Szakmai vizsga 

Megszervezése a szakképzésről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete alapján tör-

ténik. 

4.14 Az eredményesség, sikeresség ellenőrzése 

Az eredményesség, sikeresség ellenőrzése: 

 a vizsgák, tanulmányi versenyek eredményei révén, 

 a zökkenőmentes munkába állás, az új közegbe való gyors beilleszkedés feltérképezé-

sével (eszköze: információgyűjtés volt diákjainktól a tanulmányok befejezését köve-

tően, illetve az érettségi találkozókon), 

 a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók aránya alapján, 

 az iskolai honlapon visszajelzés. 

Az iskolánk hangsúlyt fektet a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ké-

pesség-kibontakoztatására és integrált nevelésére.  
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4.15 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásával kap-

csolatos helyi sajátosságok 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igé-

nyű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

meghatározza a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásával kapcsolatos célokat, fel-

adatokat, tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket, amelyek iskolánkban az alábbiak 

szerint valósulnak meg. 

 A sajátos nevelési igényű tanulókkal az utazó gyógypedagógus a szakvéleményben elő-

írt óraszámban foglalkozik. 

 Az egyes tanulókról egyéni fejlesztési terv készül. 

 A szakvélemény alapján a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője határozatban 

mentheti fel a tanulót a tantárgyi óralátogatás vagy az értékelés egyes részterületei alól. 

4.16 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és tan-

eszközök kiválasztásának elvei 

Alapelveink kialakításakor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakkép-

zésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásaiból különös 

figyelmet fordítunk az alábbiakra: 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során az oktatók csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az emberi 

erőforrások minisztere, illetve a szakképzésért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl egyes tantárgyaknál egyéb eszközökre is szükség 

van: videó anyag, CD/DVD-ROM, számítógépes szoftver stb. 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak tanulásához szükséges, kötelező tanulói tan-

eszközöket a szakmai munkaközösségek, illetve az egyes szaktanárok határozzák meg az 

iskola képzési programja alapján. 

3. A tankönyvek Könyvtárellátón keresztül történő beszerzése és a tanulókhoz történő eljutta-

tása az iskolai tankönyvellátás feladata. 

4. A taneszközök kiválasztásakor a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat ve-

szik figyelembe:  

 Az oktatás során használt tankönyveket, segédanyagokat, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján kell 

kiválasztani. 

 A taneszköz feleljen meg a kerettantervnek, illetve programtanterveknek, az iskola ne-

velési-oktatási céljainak, fejlesztési elképzeléseinek. 

 Az eszköz fedje le a kerettanterv,  illetve programtantervek alapján összeállított  képzési 

programban rögzített ismeretanyagot és követelményeket. 



Oktatási program 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 96 

Szakmai Programja 

 Az egyes tantárgyak (műveltségi területek, részterületek, szakterületek) ismeretanyagát 

az érintett korosztálynak megfelelő pedagógiai módszerekkel dolgozzák fel, illetve 

rendszerezzék. 

 A könyvek nyelvezete, stílusa, a feldolgozás érthetősége feleljen meg tanulóink életkori 

sajátosságainak. 

 Technikai kivitelezésükben, esztétikai megjelenítésükben (tipográfia, grafika, szerkesz-

tés, színdinamika stb.) és egészségügyi hatásukban (betűméret, nyomdafesték stb.) fe-

leljenek meg a kor követelményeinek. 

 A pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság érdekében azoknak a ta-

nulóknak a számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint 

tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásakor azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak (pl. tartós tankönyvek). 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk. 

 Azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a hivatalos tankönyv-

jegyzékben, a képzési tanács és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével, a szülők 

költségvállalása mellett lehet megvásárolni és az oktatásban használni. 

5. A tankönyvek beszerzése során a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

4.17 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai fel-

adatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

4.17.1 A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a 

versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcs-

kompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek bir-

toklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmaz-

kodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások 

irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának 

irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. Az oktatásnak – mind társa-

dalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok 

megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való 

rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van szemé-

lyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez 

és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez 

egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, 

mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 
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Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompe-

tenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a 

kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, 

amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzel-

mek kezelése. 

A NAT 2020-ban szereplő kulcskompetenciák az alábbiak: 

 Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 Digitális kompetenciák 

 Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 A tanulás kompetenciái 

4.17.1.1 Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, vélemények, érzések 

kifejezését szóban és írásban egyaránt, valamint a kreatív nyelvhasználatot az élet minden te-

rületén. A kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azzal a képességgel, hogy különféle 

kommunikációs helyzetekben szóban és írásban kommunikálni tudjanak, képesek legyenek ér-

veiket a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Törekednünk 

kell arra, hogy képesek legyenek a kritikus és építő jellegű párbeszédre, tiszteljék az esztétikai 

minőséget és igényeljék mások megismerését. 

Ezen képességek fejlesztése elsősorban a magyar nyelv és irodalom tanmenetbe épül be, de 

egyetlen tantervből sem maradhat ki az anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztése. A szak-

szókincs fejlesztésén túl törekszünk arra, hogy képesek legyenek különböző szövegeket és in-

formációkat feldolgozni, segédeszközöket használni. 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogal-

mak, gondolatok, vélemények, érzések megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. 

Ez a terület olyan képességeket igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az 

idegen nyelvi tanterveink (angol, német, francia, olasz) felölelik a kommunikációhoz szükséges 

képességek fejlesztését, így a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, 

folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, szövegértést és szövegalkotást. A nyelvta-

nulás során megtanítjuk tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek a segédeszközök megfelelő 

használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben tör-

ténő elsajátítására. A történelem, földrajz tantervek keretein belül is igyekszünk kialakítani azt 

a pozitív attitűdöt, mely magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyel-

vek, kultúrák iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

4.17.1.2 Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Szükséges ismeretek: 

 a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezen-

tációk ismerete, 
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 a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók megértése. 

Szükséges képességek: 

 rendszerezett, tudatos, és minél eredményesebb problémamegoldó gondolkodás és a 

döntési képességek fejlesztése, 

 az ismeretszerzési folyamatban való aktív részvétel, 

 a megértett és megismert ismeretek használata, 

 matematikai modellek keresése és alkalmazása a mindennapi helyzetekben (képle-

tek,modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), 

 a hétköznapi gondolkodás segítése (cselekvési stratégiák, folyamatok tervezése, állítá-

sok érvényességének és jelenségek valószínűségének mérlegelése, becslési képességek 

kialakítása), 

 a matematikai szimbólumok használata, gondolatok tömör megfogalmazása, 

 a matematika nyelvén történő kommunikáció fejlesztése, 

 a megfelelő segédeszközök használata (pl. számológépek, függvénytáblázatok, köny-

vek), 

 mások szóban és írásban közölt gondolatmenetének meghallgatása, megértése, saját 

gondolatok közlése, érveken alapuló vitakészség fejlesztése. 

Szükséges attitűdök: 

 az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának és érvényességének keresése. 

A matematika kompetencia kialakítása elsősorban a matematika tantárgy tanításának a 

feladata. Minden oktatott tantárgy segíti a matematika kompetencia kialakítását és felhasználja 

a tantárgy tanítása során. 

4.17.1.3 Digitális kompetenciák 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 a főbb számítógépes alkalmazások (szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, in-

formációtárolás), 

 az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommuniká-

ció, 

 (e-mail, hálózati egységek), 

 az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén, 

 az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémák ismerete. 

Szükséges képességek: 

 az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a valós és a virtuális kap-

csolatok megkülönböztetése, 

 az eszközök használata, az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás. 
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Szükséges attitűdök: 

 a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatok-

ban való részvétel. 

A digitális kompetencia kialakítása elsősorban az informatika tantárgy és a mindennapi 

iskolai kommunikációs eljárás feladata. Széleskörű felhasználása az oktatásban szükségszerű 

követelmény. Használata a munkaerőpiac csaknem minden területén alapvető követelmény, 

más területein pedig esélynövelő tényező. A digitális kompetencia fejlesztésének motorja isko-

lánkban az a digitális kommunikációs eljárás, amelyet jó gyakorlati portfóliónk egyik legkere-

settebb elemeként teszünk közzé a közoktatási intézmények számára. Ennek magva a vezetők 

és oktatók, valamint az oktatók és diákok közötti multilaterális kommunikációs rendszer. 

4.17.1.4 Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanuló képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt. Önként 

vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes társai számára segítséget 

nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, 

hogy a közösség tagjai felelősek egymásért. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget 

érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai 

kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez 

és Európához való tartozás tudata. Ezen ismeretek megszerzésére a történelem tantárgy tanter-

vébe beépített állampolgári ismeretek,  valamint a földrajz tantárgy keretében van lehetőség 

A tanulmányok végére képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni konfliktus-

helyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Törekszik a személyes elő-

ítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. 

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés 

feltételei, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén a tanulók építő módon ve-

hetnek rész a társadalmi életben. Képesek legyenek konfliktusokat megoldani, és a demokráci-

áról kialakult tudásukat felhasználva aktívan vegyenek rész a közügyekben. 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken jól tudjanak kommunikálni, 

megértsék a különböző nézőpontokat, empatikusak és a változások iránt fogékonyak legyenek. 

Ennek a területnek a fejlesztése elsősorban az osztályfőnöki órákon valamint a felsőbb évfo-

lyamokon zajló etika órán történik. 

A személyes és szociális jóléthez szükséges fizikai és mentális egészségre vonatkozó ismerete-

ket a tanulók a komplex természettudományos tantárgy és a testnevelés tantárgyak keretében 

sajátítják el.  

4.17.1.5 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A tanuló ismert élethelyzetekben egyre inkább képes mérlegelni, önálló döntéseket hozni és 

felmérni döntései következményeit. Terveket készít céljai megvalósításához és – esetenként 

segítséggel – meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 

végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. A tanuló felismeri, hogy a munka-

végzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sok-

szor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevé-

kenység. Tudatosan készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. A 
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tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez kap-

csolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai ve-

zetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. 

Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban. 

Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó 

témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Nyitott és érdeklődő a 

mindennapi életét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák kialakítása az intézményünkben a 

szakmai tantárgyak keretén belül valósul meg. 

 

4.17.1.6 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

A kompetencia-terület fejlesztését az iskolában folyó művészeti képzés ugyanúgy fejlesztheti, 

mint ahogyan az fejlődhet a média segítségével. Fejlesztésében különösen nagy szerepe van 

iskolánkban az irodalomnak, a zenei képzésnek, a hangverseny- és színházlátogatásoknak. 

Törekszünk tanítványaink Európához kapcsolódó, az európai országok, nemzetek kulturális és 

nyelvi sokféleségére vonatkozó ismereteinek  bővítésére, valamint az egyediség megőrzése igé-

nyének kialakítására. E kompetencia-terület fejlesztését ezért az idegen nyelvi oktatás során is 

szem előtt kell tartanunk, ahogyan sort kell rá keríteni az osztályfőnöki órák tematikájában is. 

Tanítványainknak meg kell ismerkedniük a műalkotások elemzésének eszközrendszerével, vé-

leményt kell tudniuk alkotni művekről, képessé kell válniuk az önkifejezésre, saját nézőpont-

juknak mások elképzeléseivel való összevetésére. Nyitott, érdeklődő, mások és saját környeze-

tük és kultúrájuk által fogékony fiatalokat kell nevelnünk, akik képesek a művészi önkifejezés 

megértésére ugyanakkor a mindennapi  életben használt „üzenetek”  kódolására és azok dekó-

dolására is.  

A tanulmányok végére a tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, iro-

dalmi, dramatikus, képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, 

élvezetére. Képes szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezé-

sére különböző művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák al-

kalmazásával. Felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, 

a tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Nyitott műalkotások befogadására, életkorának megfelelő szintű 

értelmezésére. 

4.17.1.7 A tanulás kompetenciái 

A hatékony önálló tanulás egy, ráfordításokkal, idővel jól bánó tanulási folyamatot jelent, mely-

nek során a tanuló széles körben használható, a feladatainak elvégzéséhez szükséges tudást 

szerez.  

A nyelvi előkészítő osztály induló tanévében tanórai keretek között, csoportbontásban heti 1 

órás tanulásmódszertan tantárgy keretében sajátítják el tanulóink a személyiségükhöz leginkább 

illeszkedő, eredményes tanulási technikákat. 

Az osztályfőnöki tanterveinkben is szerepel, hogy már a tanulási folyamat elején megismertet-

jük tanulóinkat a hatékony tanulási módszerekkel, segítünk abban, hogy kialakítsák a saját ta-

nulási stratégiájukat. Ezen kívül az egyes tantárgyi ismeretek elsajátításának speciális módsze-
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reire az egyes tanórákon kell, hogy sor kerüljön. Folyamatosan igyekszünk a tanulás iránti mo-

tivációt fenntartani és képessé tenni tanulóinkat arra, hogy korábbi tanulási és élettapasztalata-

ikat felhasználják, új tanulási lehetőségeket kutassanak fel és hogy megtaláljanak számukra el-

érhető oktatási és képzési lehetőségeket, megszerezzenek támogatásokat. 

4.18 A tanulók közösségi szolgálati tevékenységének megszerve-

zése 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet 107. § (1) bekezdése szerint a 

technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szol-

gálat teljesítése, kivéve azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság ja-

vaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített. 

A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közös-

ségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök a ta-

nuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilván-

tartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevé-

kenységet. 

Első lépésként az iskolánkba újonnan érkező 9. évfolyamos tanulók szüleinek összevont szülői 

értekezleten tartunk tájékoztatást a közösségi szolgálat iskolánkban kialakított rendjéről.  

A szülői tájékoztatást követően a tanulók tanítási órán kívül 2 órás előkészítő foglalkozáson 

vesznek részt civil szervezetek bevonásával. A 2 órás előkészítő foglalkozás a teljesítendő 50 

óra részét képezi, ezért a részvétel minden tanuló számára kötelező. 

A tanulók 7 tevékenységi terület közül választhatnak; egészségügyi, szociális és karitatív, ok-

tatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, a rendvé-

delmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység. Minden isko-

lánkba újonnan érkező tanuló kitölt egy területválasztási lapot, ahol a fenti 7 terület közül hár-

mat kell megjelölnie. Ezt a dokumentumot szülő és tanuló is aláírja. 

A tanulót fogadó szervezetnek az egészségügyi  és a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset-

megelőzési területen minden esetben, a szociális és karitatív területen meghatározott esetekben 

szükség szerint mentort kell biztosítania. 

Az 50 óráját teljesítő tanuló záró tanúsítványt kap, amely igazolja, hogy teljesítette az érettségi 

vizsga megkezdéséhez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot. 

A tanulók az iskolától közösségi szolgálati naplót kapnak, amelyet kötelességük megőrizniük 

mindaddig, amíg nappali tagozaton tanulnak. A közösségi szolgálati napló elvesztése, illetve 

megrongálódása esetén új üres nyomtatványt kap a tanuló, a már teljesített órák újraigazoltatása 

(a partnerek nyilvántartása alapján) a tanuló feladata és felelőssége. A naplót az osztályfőnök 

által kijelölt időszakonként és határidőre le kell adni a teljesítésekről vezetendő félévi és év 

végi statisztika elkészítése érdekében. 

Közösségi szolgálat csak olyan intézménynél vagy szervezetnél teljesíthető, amely nonprofit 

szervezet, és amellyel iskolánknak érvényes együttműködési megállapodása van. Meglévő part-

nereinkről iskolánk honlapján tájékozódhatnak szülők és tanulók egyaránt. A tanulók ezeknél 

a partnereknél az előkészítő foglalkozás után már meg is kezdhetik segítő tevékenységüket. Ha 

a tanuló az itt fellelhető partnerek közül nem tud választani, illetve a szülőnek vagy a tanulónak 

más elképzelése van, akkor az iskolai koordinátor felveszi a kapcsolatot a javasolt új partnerrel 

és megkötik az együttműködési megállapodást. A fogadó szervezetekkel kötött együttműködési 

megállapodásokat 2 példányban készítjük el, amelyből egy példányt az iskola irattárában őr-

zünk. 
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Irattárba kerülnek továbbá a tanulók jelentkezési lapjai. A tanév során keletkező egyéb doku-

mentumokat a koordinátor gyűjti, majd a tanév végén irattárazzuk őket. Az 50 órát teljesített 

tanulók közösségi szolgálati naplóit szkennelést követően elektronikusan őrizzük.  

A partnerek által az iskolán keresztül kínált lehetőségekről a tanári szobával szemközti faliúj-

ságon vagy Facebook-oldalunkon tájékoztatunk, de a tanuló saját maga is megkeresheti a part-

nert, ahol szívesen végezné feladatát. 

Az adott tanévben teljesített közösségi szolgálati tevékenységeket június 15. nappal bezárólag 

vesszük figyelembe, a nyári szünidőben végzett tevékenység óraszáma a következő tanévi tel-

jesítés része. 

A június 15-ig történő teljesítéseket az elektronikus naplóba, valamint a bizonyítványba és a 

törzslapba is bevezetik az osztályfőnökök. 

Az iskolapszichológus pszichés felkészítést, és/vagy feldolgozást tart meghatározott közösségi 

szolgálati tevékenységeket megelőzően és/vagy követően, mentorálja a tanulókat, segíti a ko-

ordinátor és az osztályfőnökök munkáját. 

 

4.19 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának 

módja 

A mindennapos testnevelést a 2012/2013. tanév 9. évfolyamától kezdve, felmenő rend-

szerben a szakgimnáziumi osztályok esetében heti öt testnevelés óra megtartásával biztosítjuk. 

A testnevelés órák tananyagát osztályokra, tanulócsoportokra tanévenként elkészített tanmene-

tekben rögzítjük, amelyek 2020. szeptember 1-től a 10-12. évfolyamok esetében kifutó rend-

szerben, a NAT 2012 és az ehhez illeszkedő, a szakgimnáziumok részére a testnevelés és sport 

műveltségterület kerettanterve alapján elkészített helyi tantervre épülnek. 

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 9-10. évfolyamon heti 4-4, 11-12. évfolya-

mon heti 3-3 órában mozoghatnak testnevelés órák keretében tanulóink a NAT 2020 és a gim-

náziumi kerettantervek alapján kidolgozott helyi tantervekre alapozott testnevelés tanmenetek 

szerint. A 9. évfolyamra belépő technikumi osztályok esetében azokon a napokon, amelyeken 

az ágazati alapoktatás, valamint a szakirányú oktatás folyik, igény szerint tanórán kívüli moz-

gáslehetőségeket kínálunk. 

Iskolánk a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások mellett az iskolai 

sportkörök működésének támogatásával biztosítja. Az iskola biztosítja továbbá, hogy az őszi és 

tavaszi időszakban a sportudvar, téli időszakban a tornaterem, kondicionáló terem – igény sze-

rint – tanári felügyelettel a tanulók rendelkezésére álljon. 

A délutáni sportfoglalkozásokon az intézmény minden tanulója jogosult részt venni. 

Az iskolai sportkör: 

− iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre is felkészít, 

− tömegsport (kézilabda, kispályás labdarúgás, aerobik, atlétika, utcai futóverse-

nyek, egyéb városi rendezvények), 

− edzőteremben a kondicionáló gépek használata, 

− asztaliteniszezés tanítás után. 
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Az iskolai sportkörök sportcsoportjainak indításakor (labdajátékok, atlétika, zenés moz-

gásformák, tánc, tornák stb.) a megfelelő szakmai színvonal, az amatőr kategóriában való ver-

senyzési lehetőség miatt is szem előtt tartjuk a jelentkezők évfolyam vagy a diákolimpián is 

alkalmazott korcsoport, illetve nemek szerinti bontását. A működtetni kívánt sportcsoportok 

maximális tanulói létszámát az átlagos osztálylétszámhoz igazítjuk. 

A testnevelés órákból heti kettő 

a) iskolai sportkörben való sportolással 

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató, sportszervezetben sportoló tanuló, 

illetve képzésben részt vevő személy kérelme alapján a sportszervezet által az 

adott félévben kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szer-

vezett, legalább heti két órának megfelelő edzéssel váltható ki. 

A külsős sportszervezetben versenyző vagy sportoló tanuló szülői kérelem és az adott 

félévre kiállított sportszervezeti igazolás birtokában a munkatervben meghatározott határidő 

betartásával kérheti mentesítését heti két testnevelés óra látogatása alól. 

Ha a mentesítések miatt nagyobb létszámcsökkenés jelentkezik az osztályoknál, a szük-

séges összevonások megtételekor a heti két órára kialakított tanulócsoportok létszámát évfo-

lyamonként az átlagos osztálylétszámhoz igazítjuk.  

4.20 Választható tantárgyak, foglalkozások, az oktatóválasztás 

szabályai 

A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható a következő tantárgyakból (legfel-

jebb két tárgyból): 

 kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matema-

tika, idegen nyelv, 

 kötelezően választandó érettségi vizsgatárgy (ágazatnak megfelelő szakmai vizsga-

tárgy): közgazdasági ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy irodai ügyviteli 

ismeretek – csak a szakgimnáziumi osztályokban, kifutó rendszerben, 

 szabadon választható érettségi vizsgatárgy: informatika (közismereti). 

Amennyiben a tanulók választása szükségessé és indokolttá teszi, az iskola együttműködik a 

szakképzési centrum másik intézményével annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsa 

a választásának megfelelő oktatást. 

A 11. és 12. évfolyamon második (nyelvi előkészítő osztályok esetében további) idegen nyelv 

is választható: 

 választhatják azok a tanulók, akik nem vagy csak egy tantárgyból vesznek részt emelt 

szintű oktatásban, 

 választása nem módosítható a 12. évfolyamon. 

Választható idegen nyelvek: német, olasz, francia, orosz. 

Nyelvi előkészítő osztályosok csak egy kiegészítő oktatásban tudnak részt venni: vagy emelt 

szint vagy további idegen nyelv. 

Az emelt szintű felkészítés, illetve a második (további) idegen nyelv oktatása heti 2 órában 

történik. 
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A csoportindítás feltételei 

 a kötelező érettségi tantárgyakból a jogszabályi feltételeknek megfelelően indítunk 

emelt szintű képzést, 

 a választható érettségi tantárgyakból, illetve a második és további idegen nyelvből leg-

alább 8 tanuló jelentkezése esetén. 

Jelentkezés 

 az iskola által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lapon (szülői jóváhagyással) írásban, 

 a jelentkezési lapok beadási határideje: március 31. 

Csoportváltoztatás, lemondás 

 indokolt esetben a 11. évfolyam végén lehetséges, 

 a tanuló (szülői hozzájárulással) írásban benyújtott kérelemére az igazgató engedélyé-

vel, 

 a kérelmek beadási határideje: május 30. 

A fentiek mellett a 2020. szeptember 1-jén induló technikumi osztályok esetében a 13. évfolya-

mon azokból a közismereti érettségi vizsgatárgyakból, melyekből a 12. évfolyam végén a ta-

nuló nem tett sikeres előrehozott érettségi vizsgát, heti 2-2-2 óra kötelezően választandó közép-

szintű érettségi felkészítésben részesül. A sikeres középszintű érettségi vizsgával rendelkezők 

a 13. évfolyam végén letehető szintemelő érettségi vizsgájukra heti 2 óra emelt szintű felkészí-

tésben vehetnek részt, amennyiben a csoportindítás létszámfeltétele teljesül (minimum 8 fő). 

Mind a közép-, mind az emelt szintű felkészítés esetén a tanuló az alábbi tantárgyak közül vá-

laszthat: 

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

Emellett a 13. évfolyamon a szakmai vizsgára történő felkészítés is választható heti 2 órában.  

Választható foglalkozások egyéni jelentkezés alapján: egyéb foglalkozások (felzárkózta-

tás, tehetséggondozás, differenciált képességfejlesztés, szakkör, irodalmi színpad, versenyfel-

készítés, sportkör stb.). 

Az oktatóválasztás a rendelkezésre álló humánerőforrás mindenkori függvényében való-

sulhat meg.  
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4.21 Választható érettségi vizsgatárgyak 

 

Érettségi vizsga-

tárgy 

Felkészítési kötele-

zettség 
Megjegyzés 

közép- 

szinten 

emelt 

szinten 

Kötelező vizsgatárgyak 

magyar nyelv és iro-

dalom 
X X  

történelem X X  

matematika X X  

idegen nyelv X X  

Kötelezően választandó 

vizsgatárgyak 

ágazati és ágazaton 

belüli specializáció 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy (közgaz-

dasági ismeretek 

vagy informatikai is-

meretek vagy irodai 

ügyviteli ismeretek) 

X X 

kifutó rendszer-

ben, szakgimnázi-

umi osztályok ese-

tében 

Választható vizsgatár-

gyak 

informatika (közis-

mereti) 
X X  

második idegen 

nyelv 
X  

nyelvi előkészítő 

osztályos tanuló 

esetében 

testnevelés X  

kötelező érettségi 

vizsgatárgy alól 

mentesített tanuló 

esetében 

 

Tanulói igény esetén a középszintű érettségi vizsgát megszervezzük minden olyan vizsga-

tárgyból, amely iskolánk képzési programjában szerepel. Ezen tantárgyak esetében a vizs-

gára történő felkészülés önállóan történik, mely a tanuló és a szülő felelőssége. 

Valamennyi vizsgatárgy esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az, hogy a 

tanuló a választott tantárgyból minden olyan évfolyam esetében legalább elégséges osz-

tályzattal rendelkezzen (és ezt bizonyítványával igazolni tudja), amelyen az iskola kép-

zési programja (az adott osztályra előírt óraterv) alapján az adott tantárgyat oktatják. 

4.22 A középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) hatályos OM rendelet 

mellékletében előírtak szerint. 
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4.23 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 

gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

4.23.1 Az iskolai értékelés alapelvei, célja 

Az iskolai értékelés elsődleges célja, hogy a tanulót magasabb teljesítményre késztesse, s köz-

ben kialakítsa az önértékelés képességét. A minősítést nem kell mindig érdemjegyben kifejezni, 

de biztosítani kell, hogy a tanuló tisztában legyen teljesítményével.  

Az írásbeli számonkérés nem lehet fegyelmező vagy büntető eszköz, és nem szoríthatja ki, il-

letve nem pótolhatja a szóbeli számonkérés formáit. Az írásbeli számonkérések különböző for-

mái az egyes tantárgyi sajátosságok figyelembevételével, a követelményrendszerekhez iga-

zodva járuljanak hozzá a tanulók tanulási folyamatának teljes körű értékeléséhez, tanulságai 

mutassanak irányt az eredményesség erősítésére, a hiányosságok pótlására, a gyengeségek ki-

küszöbölésére. 

4.23.2 Az iskolai értékelés kiterjed 

 a tanuló tanórai és tanórán kívüli magatartására, szorgalmára, munkához való hozzáál-

lására, 

 az ismeretek elsajátításának szintéjére, 

 a korábbi ismereteihez mért fejlődésére. 

4.23.3 Az értékelés feladata 

 tárgyilagosan minősítse a tanulók tudását, 

 ösztönözze a tanulót magasabb teljesítményre, 

 adjon felvilágosítást a szülőknek és a tanulóknak arról, hogy milyen a tanuló viszonya 

az iskolai követelményekhez és az iskolához. 

4.23.4 Az értékelés formái 

Változatos módszerek 

A szaktanárok változatos szóbeli, írásbeli és gyakorlati módszerekkel mérhetik a tanulók tudá-

sát. A tanárnak törekednie kell arra, hogy a tanuló tudását szóbeli felelet formájában is számon 

kérje a beszédkészség és a kommunikációs képesség javítása érdekében. Az értékelés szöveges 

értékeléssel vagy 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. A tanulók érdemjegyeit a tanárok 

naplóban vezetik. Az egyes tantárgyakból minimumkövetelmény, hogy – a készségtárgyak ki-

vételével – félévenként legalább annyi érdemjegyük legyen a tanulóknak, mint a heti óraszám 

+ 1 (heti egy órás tantárgy esetén minimum 3 érdemjegy/félév). 

A tanuló érdemjegyet kaphat 

 szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű),  

 írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat), 

 önálló kiselőadásra, 
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 óraközi, tanórai munkára, 

 tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre, 

 hosszabb projekt esetén a projektben való teljesítésre. 

Az írásbeli dolgozatok típusai 

Röpdolgozat:  

 írásbeli felelet, 

 legfeljebb 20 perces időtartamú, 

 kisebb témából íratható, 

 a tanítás folyamatának az ellenőrzésére szolgál, 

 bejelentés nélkül is íratható. 

Témazáró dolgozat:  

 45 perces 

 összefoglalás és rendszerezés után íratható 

 időpontját egy héttel előbb be kell jelenteni. 

Nagydolgozat:  

 az érettségi vagy a szakmai vizsgára felkészítő tantárgyakból íratható 

 legalább két tanórás, 

 nagyobb témát, illetve tágabb ismeretkört ölel fel, 

 időpontját egy héttel előbb be kell jelenteni. 

Az íratható témazáró és nagydolgozatok száma 

Írásbeli témazáró dolgozatot vagy nagydolgozatot naponta maximum kettőt lehet íratni előzetes 

bejelentés után. Az előzetes bejelentésre azért is szükség van, mert az osztály csak annak isme-

retében kérheti a dolgozat áthelyezését, ha a bejelentett dolgozatok száma már elérte a kettőt. 

A témazáró dolgozatok előtt összefoglaló, rendszerező órát kell tartani, a tudás elmélyítése és 

a problémák felderítése, megbeszélése céljából. A témazáró és nagydolgozat eredményét nem 

két jegynek vesszük, hanem súlyozott jegynek tekintjük, vagyis a végső osztályzat kialakításá-

ban, a kerekítésnél döntő szerepe van. 

Egy írásbeli felelet (röpdolgozat) nem minősülhet témazáró dolgozatnak. 

Javítási határidő 

A témazáró dolgozatok és a nagydolgozatok kijavításának határideje 15 tanítási nap, s a szak-

tanároknak egy évig kell megőrizniük őket. Ha a tanár nem javítja ki a dolgozatot 15 tanítási 

napon belül (betegség jelent csak kivételt), akkor a tanulónak joga van eldönteni, hogy kéri-e 

az adott jegyet. A tanár nem írathat újabb dolgozatot addig, míg az előzőt ki nem javította.  
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Osztályozás 

Témazáró dolgozatra és nagydolgozatra, írásbeli feleletre nem adható törtjegy, hanem a pont-

határok egyértelműen adják meg az elért pontérték alapján a jeles és az elégtelen között a dol-

gozat minősítését.  

Az elégséges osztályzat megadásánál a kerekítés kötelező alsó határa az 1,81. A megjelölt ha-

tárértéktől kötelező az elégséges osztályzat megadása.  

A félévi és év végi értékelésen a tanév során szerzett – folyamatos és rendszeres számonkérés 

alapján kapott – érdemjegyek a meghatározók. A tanuló félévi és év végi osztályzatát az oktatói 

testület állapítja meg és dönt a magasabb évfolyamba lépéséről, érettségi, illetve szakmai vizs-

gára bocsátásáról. Az év végi osztályzat kialakításánál az egész tanév során szerzett érdemje-

gyeket kell figyelembe venni. A végső osztályzat meghatározásakor, a kerekítésnél a jegyek 

tendenciáját is vizsgáljuk. 

Az ágazati tantárgyakra vonatkozó félévi és tanév végi osztályzatokat a tantárgy témáit 

tanító szaktanárok közösen határozzák meg az összetevők osztályzatai alapján. 

Az értékelés alsó határai (%-pontban) a 2020/2021. tanév időállapotában: 

O
sz

tá
ly

za
t 

Technikumi osztályok 

(9. és 1/13. évfolyam, 

nappali és esti) 

Kifutó 

osztályok 

(szakgimná-

zium) 

Kifutó, OKJ-s rendszerű, 

szakképző évfolyamok 

(nappali és esti) 

szakmai 

tantárgyak 

közismereti 

tantárgyak 

10-12. évfolyam 

összes 

tantárgya 

Közgazda-

ság 

ágazat 

Informatika 

és 

ügyvitel 

ágazat 

5 85%-tól 85%-tól 85%-tól 90%-tól 81%-tól 

4 70%-tól 70%-tól 70%-tól 80%-tól 71%-tól 

3 55%-tól 50%-tól 50%-tól 65%-tól 61%-tól 

2 40%-tól 35%-tól 35%-tól 50%-tól 51%-tól 

 

Az esti tagozaton megvalósuló oktatás során a félévi és a tanév végi értékelés zárójeggyel 

történik. Ennek megállapítása tantárgyspecifikus: a tanulók a tanév elején tájékoztatást kapnak 

arról, hogy a zárójegy megállapítása évközi rendszeres értékelés alapján történik vagy félévkor 

és év végén vizsgán kötelesek számot adni tudásukról. 
 

A nappali iskolarendszerű, valamint az esti felnőttoktatás, illetve felnőttek oktatása szak-

képző évfolyamain az értékelés az adott szakképesítés (OKJ szerint) szakmai és vizsgakövetel-

ményeiben, illetve az adott szakma (szakmajegyzék) képzési és kimeneti követelményeiben  

meghatározottak alapján történik. 

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése is a fenti százalékos megoszlás alapján történik 

a matematika tantárgy javítóvizsgájára vonatkozó eltéréssel. 
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Az érdemjegyeket és a félévi osztályzatokat az elektronikus naplóba, az év végi osztály-

zatokat a naplóba, a törzslapba és a bizonyítványba kell bejegyezni. 

A dolgozat pótlása 

Ha a tanuló hiányzott a dolgozatíratáskor, a pótdolgozat megírására a tananyag pótlása után, a 

tanár döntésétől függően tanórán, korrepetáló órán vagy tanulószobai foglalkozáson kerülhet 

sor. A dolgozat újraíratására, javítására csak egyszer adhatunk alkalmat, mert különben a to-

vábbi anyag megtanításából marad ki a tanuló. Hosszabb hiányzás után a pótló dolgozatot két 

héten belül kell megírnia a tanulónak a tanárral egyeztetett időpontban.  

Osztályozás az emelt szintű érettségire felkészítő tanórákon: 

Az emelt szintű érettségire való felkészülés során az emelt szintű tantervi követelmények sze-

rint tanítja a tanár a tanulókat. A végső minősítést a következőképpen állapítjuk meg: 

 ha van középszintű tantervi tanóra is, akkor a kétféle minősítésből egy osztályzatot kap 

a tanuló a tanárok közös megegyezése alapján; 

 ha csak emelt szintű érettségire való felkészítésben vesz részt a tanuló, akkor az ott 

szerzett osztályzata adja az adott tantárgy félévi és év végi minősítését. 

A továbbhaladás feltétele 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve érettségi vizsgára csak akkor bocsátható, ha 

az előírt tanulmányi követelményeket legalább elégséges szinten teljesítette. 

A kétszintű érettségi vizsga 

A tantárgyi követelmények teljesítése után a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi 

vizsga tantárgyaiból emelt, illetve középszintű vizsga tehető a vizsgázó választása szerint. En-

nek lebonyolítását és értékelését a hatályos érettségi vizsgaszabályzat foglalja magában, meg-

szervezése a 100/1997. Kormányrendelet alapján történik. 

4.23.5 Felmentés 

Az igazgató a tanulót – kérelmére – részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai fog-

lalkozásokon való részvétel alól, illetve mentesítheti egyes tantárgyak tanulása alól, ha a tanuló 

egyéni adottságai, sajátos helyzete, vagy előzetesen megszerzett ismeretei ezt indokolttá teszik. 

A felmentés lehetőségeiről és szabályairól a szakképzésről és szakképzésről szóló törvény vég-

rehajtásáról szóló törvények rendelkeznek. 

4.23.5.1 Az idegen nyelvi órák látogatása és az idegen nyelv tantárgy értéke-

lése és minősítése alóli felmentés szabályai 

A Házirendben foglaltak szerint a tanulót megilleti az a jog, hogy a megszerzett és államilag 

elismert nyelvvizsga, illetve sikeres előrehozott érettségi vizsga alapján az adott tantárgyak óra-

látogatása, valamint a tantárgy értékelése és minősítése alól felmentést kérjen. A felmentés tár-

gyában benyújtott kérelemről az igazgató határozatban dönt. 

Felmentés iránt benyújtott kérelem esetén a nyelvi előkészítő osztályokban tanulók számára az 

első idegen nyelvből az emelt szintű oktatás céljainak teljesülése érdekében sikeres középszintű 

előrehozott érettségi vizsga birtokában a tanuló számára a tanítási órák látogatása alóli felmen-

tés nem, kizárólag az értékelés és minősítés alóli felmentés engedélyezhető. 
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Amennyiben a tanuló emelt szinten teljesíti az előrehozott érettségi vizsga követelményeit, 

vagy tanulmányai alatt a középszintű érettségi eredménye mellett középfokú, B2 típusú, álla-

milag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is szerez, az óralátogatás alóli mentesítését kérelmez-

heti. 

A nem nyelvi előkészítő osztályok tanulói angol nyelvből, valamint a nyelvi előkészítő osztá-

lyok tanulói a második idegen nyelvből (német nyelv) a középszintű érettségi vizsga sikeres 

teljesítését követően az óralátogatás alól is felmentést kaphatnak. 

4.24 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok szerepe, hogy biztosítsák a tanulási 

folyamat kontinuitását, azaz hidat teremtsenek az egyes tanórák között. Az otthoni feladatok 

elvégzése rendszerességet, következetességet teremt a tanulási tevékenységben, fokozza és fej-

leszti az önálló, kreatív munkavégzés képességét. A házi feladatok biztosítják, hogy a tanulók 

felidézzék a tanórákon tanultakat, tudásukat az önálló gyakorlás, ismétlés során elmélyítsék, és 

felkészülhessenek az újabb ismeretek befogadására, a tanórai számonkérésekre. Az elmélyült, 

önálló kutatómunkára is építő, átfogóbb feladatok kidolgozása alkotómunka végzését teszi le-

hetővé valamely témában. 

A házi feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi 

házi feladatként határozta meg. A kötelező írásbeli és szóbeli feladatok teljesítését a szaktanár 

a következő órán számon kérheti, a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékelheti.  

A házi feladatok nem lehetnek öncélúak, szervesen be kell, hogy épüljenek a tanulók tanulási 

és személyiségfejlődési folyamatába. A tanulók az otthoni munka eredményességéről kapjanak 

rendszeres visszajelzést, az írásbeli feladatok megoldásának helyességét mindig – részben vagy 

teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) – ellenőrizni kell. 

Az el nem készített, illetve hibás vagy hiányos házi feladat értékelésekor körültekintően kell 

eljárni: 

 meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha a feladat teljesítését 

önhibáján kívül (igazolt hiányzás) mulasztotta el; 

 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladatot a tanuló köteles pótolni, a szaktanár a 

pótlás sikerességéről a megfelelő beszámoltatási, számonkérési formák (feleltetés, röp-

dolgozat stb.) segítségével meggyőződhet. 

A kötelezően előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásakor igazodni kell a tantervi kö-

vetelményekhez, de ezek a feladatok nem pótolhatják vagy helyettesíthetik a tanulási folyamat 

megfelelő tanórai szakaszait. Az egyik tanóráról a másikra megoldandó, illetve megtanulandó 

feladatok sem időben, sem mennyiségben nem jelenthetnek túlzott megterhelést a tanulók szá-

mára.  

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes ku-

tatómunka, kiselőadások, házi dolgozatok stb.) az elkészítés határidejét különös gonddal, a ta-

nulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését 

– a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű 

vagy mélységű ismereteket követelő feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak 

lehet kötelezően előírni, aki mindezt önként vállalta. 
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Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi az egyik óráról 

a másikra szokásos. 

4.25 A tanulói magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2) érdemjegyeket ill. osztályzatokat használjuk. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az 

osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményének figyelembevételével állapítja meg. Vi-

tás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) magatartású az a tanuló, aki 

 a házirendet betartja, 

 tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 

 tisztelettudó, 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen vi-

selkedik, 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

Jó (4) magatartású az a tanuló, aki 

 a házirendet betartja, 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

Változó (3) magatartású az a tanuló, aki 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

 feladatait nem minden esetben teljesíti, 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

 igazolatlanul mulasztott, 
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 osztályfőnöki intője van. 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, és/vagy több magasabb fokozatú büntetése van. 

A magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes meg-

léte (vagy megsértése) szükséges. 

A tanulók szorgalmának értékelésénél, a minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A tanuló szorgalmát az osztályfőnök az 

érdemjegyek és az osztályban tanító tanárok véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az 

osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is és azokat el is végzi, 

 munkavégzése pontos, megbízható, 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt, 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

 a tanórákon többnyire aktív, 

 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

Változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, 
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 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelet-

tel dolgozik. 

Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

 az előírt követelményeknek legfeljebb csak minimális szinten felel meg, 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

 feladatait többnyire nem végzi el, 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte 

(vagy megsértése) szükséges. 

Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedő-

kön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

4.26 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének el-

vei 

A csoportbontásoknál az alábbi elveket vesszük figyelembe: 

A csoportbontások a szakképzési törvényben megfogalmazott osztály és csoportszerve-

zési előírások, valamint a osztály időkeret biztosította lehetőség keretein belül valósulhat meg.  

Továbbá a következő elveket vesszük még figyelembe: 

 a kimeneti követelmények teljesítésének biztonsága, 

 a további tanulmányokhoz a kompetenciák megszerzése, 

 az ismeretek készséggé válásának elősegítése, 

 a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, 

 a kreativitás fejlesztése, 

 a tanulás módszertanának elmélyítése. 
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A fentiek alapján az alábbi tantárgyak esetében oktatunk csoportbontásban: 

 matematika, 

 idegen nyelvek (angol, német, szakmai idegen nyelv), 

 informatika, 

 digitális kultúra, 

 tanulásmódszertan, 

 szakmai gyakorlati vizsgatárgyak, 

 számítógéphasználatot igénylő szakmai tantárgyak. 

4.27 A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését 

szolgáló tananyag 

Iskolánk nevelési programja hangsúlyozza más népek, népcsoportok megismerésének 

fontosságát. Ehhez kapcsolódóan tanulóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a városban és a régi-

óban történő olyan eseményekről, amelyek különböző nemzetiségek kultúrájának megismeré-

sét segítik elő. 

Tanórai foglalkozásokon megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a nemzetiségi kultúrával 

is foglalkozzunk: 

 történelem órán a nemzetiségek eredete, történelmi helyzete és történelme a magyar 

történelemhez kapcsolódóan, 

 irodalom órán a kisebbségi irodalmi alkotásokkal való ismerkedés. 

Tanítási időn kívül: 

 a városban meghirdetett nemzetiségi programok látogatása. 

4.28 A tanulók fizikai állapotának mérése 

A szakképzésről szóló 2019. évi . LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése szerint az iskola gon-

doskodik a tanulók fizikai állapotának és edzettségének méréséről és mérési adatainak azono-

sításra alkalmatlan módon a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe történő to-

vábbításáról. 

Iskolánkban a mérés a 9-12. évfolyamos tanulókat érinti. Az érintett tanuló fizikai állapotának 

és edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító oktató végzi a tanév rend-

jében meghatározott időszakban. A mérés eredményeit az érintett szakképző intézmények töltik 

fel a NETFIT® rendszerbe a tanév rendjében szabályozott határidőig. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. A különböző profilokhoz tartozó teszteket az alábbi össze-

foglaló táblázat tartalmazza: 
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A NETFIT® FITTSÉGI PROFILJAI ÉS TESZTJEI (ÁTTEKINTÉS) 

Fittségi profil megnevezése 
Fittségi tesztfeladat megne-

vezése 
Vizsgált terület 

Testösszetétel és tápláltsági 

profil 

Testtömeg mérése 
Testtömegindex (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérés Testzsírszázalék 

Aerob fittségi 

(állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás teszt 

(20 méter vagy 15 méter) 
Aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom teszt 
Hasizomzat ereje és erőálló-

képessége 

Törzsemelés teszt 
Törzsfeszítő izmok ereje és 

nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt Felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése Kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt Láb robbanékonyereje 

Hajlékonysági profil Hajlékonysági teszt 

Térdhajlítóizmok 

nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 
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4.29 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Az iskola működése egészségnevelési és környezeti nevelési szempontból 

Iskolánkban több év óta működik szelektív hulladékgyűjtés. 

 A víz- és energiagazdálkodásban takarékosságra kell törekedni. A kollégákban és a tanulókban 

is folyamatosan tudatosítani kell az odafigyelés fontosságát.  

Figyelni kell a papírtakarékosságra is (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és két-

oldalas fénymásolás, digitális információáramlás).Az iskolai büfé „zöldítése” is kívánatos, mi-

vel nagyon sok az egészségtelenül táplálkozó fiatal. 

Nagyon fontos, hogy a tanulók mindazokat az ismereteket, készségeket, amelyek környezeti 

magatartásukat, attitűdjeiket befolyásolják, a középiskolában megszerezhessék.  

Valamennyi szaktanár felelőssége, hogy a környezeti témákat beemelje mind az órai munká-

jába, mind a nem hagyományos tanórai foglalkozásaiba. Fontos szerephez jutnak a témához 

kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek is.  

A kémia szertár működése a kémiai biztonságról szóló törvény előírásainak megfelelően törté-

nik. A vegyszerek az előírt módon feliratozva, zárt szekrényekben, zárt szertárban találhatók. 

Az elhasznált vegyszerek gyűjtése is megoldott, az összegyűjtött vegyszereket időközönként 

veszélyeshulladék-lerakóba szállíttatunk. 

Az iskolák külső környezete 

A település helyi értékei 

Szeged területén több, természetvédelmi szempontból különböző védettségi kategóriába tar-

tozó terület található: a Körös-Maros Nemzeti Park Maros-ártéri egysége, a Fehér-tó, amely a 

Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, de található itt szikes tó és kunhalom, ill. helyi védettségű 

terület is: pl. a Füvészkert, a Vadaspark vagy a Maty-éri-tó. 

A településen 2006-ig csak mechanikai szennyvíztisztítás folyt, majd egy korszerű, nagy kapa-

citású biológiai szennyvíztisztító telep épült meg, amely Szeged város és négy Szeged környéki 

település (Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza, Deszk) szennyvizeinek tisztítását végzi. 

Szegeden 2015. január 1-től kötelező a háztartási hulladék elkülönített gyűjtése, vagyis a sze-

lektív gyűjtés. A települési hulladékot a városban 2015. szeptember egy részén már évek óta 

szelektíven gyűjtik, de ezt hamarosan a teljes városra kiterjesztik. 

A város vezetése kiemelt figyelmet fordít a tömegközlekedés fejlesztésére, bővítésére, korsze-

rűsítésére. Folyamatosan bővül a városi kerékpárút-hálózat is.  

A régió bemutatása 

Csongrád-Csanád megye hazánk legnapfényesebb tája, itt található Magyarország legmélyebb 

pontja, s a Tisza itt hagyja el országunkat. A megye sajátos átmeneti jellege miatt rendelkezik 

szinte minden természeti szépséggel, amely az Alföldön megtalálható. Fellelhető itt az alföldi 

puszta, a folyókhoz, szikes tavakhoz kapcsolódó mozgalmas élővilág, de a síkságnak dombor-

zati változatosságot adó, ma már kötött homokformák is. Csongrád-Csanád megyében van a 

Körös-Maros Nemzeti Park több egysége, valamint a Pusztaszeri és a Mártélyi Tájvédelmi Kör-

zet. A tágabb régióban még két nemzeti parkunk, a Kiskunsági és a Duna-Dráva NP területei 

találhatók meg. 
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Erőforrások 

Nem anyagi erőforrások 

Iskolán belüli együttműködés 

Tanárok 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával pél-

daértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, ill. oktatás közös 

szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk 

a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most kívánnak bekapcso-

lódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat 

adnak. A koordinátori feladatokat az általános igazgatóhelyettes a reál munkaközösség vezető-

jével együttműködve látja el. 

Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a 

kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osz-

tályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett 

tanulóknak. 

Tanárok és diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során 

tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A tanórák környezeti tartalmát a 

munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekin-

tése a környezeti nevelési munkacsoport feladata, igazgatóhelyettesi kontroll mellett. A diákok 

és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában 

és megőrzésében is.  

Tanárok és szülők 

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 

magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul 

meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, 

másrészt egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figye-

lembe véve – a családok maguk is biztosítják. 

Nem oktató munkakörben foglalkoztatottak 

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési 

programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladat, hogy csökkentsük a papír-

felhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. A városi 

szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe iskolánk már bekapcsolódott, itt a tanulók, a tanárok és 

a takarítók aktív, környezettudatos munkájára egyaránt szükség van.  

Iskolán kívüli együttműködés 

Fenntartó 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését, 

ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a környezeti 

nevelési program megvalósítása szempontjából is fontos 
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Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi különböző 

intézmények meglátogatása.. Kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti 

parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Az adott intézménnyel a munkakö-

zösségek egy megbízott tanára tartja a kapcsolatot. 

Civil szervezetek 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik a környezeti nevelési mun-

kát. Az oktatói testület több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, továbbképzéseiken. 

Szükséges, hogy több, az egész oktatói testületet érintő környezeti témájú előadás és foglalko-

zás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartás igazgatóhelyet-

tesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel. 

Hivatalos szervek 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk 

az iskolai környezet kialakításában. 

Iskolai büfé 

A diákok délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Kívána-

tos, hogy bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen  gyümölcskínálat. 

Anyagi erőforrások 

Saját erőforrások  

Költségvetés 

Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a kulturált 

környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést szolgálják. A környezeti ne-

velési munkához szükséges kisebb eszköz- és szakkönyvvásárlás, valamint iskolai környezeti 

témájú versenyek lebonyolítása, jutalmazása is ebből a keretből lehetséges. 

Alapítvány 

A kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet az iskola, illetve a Szegedi Vasvári 

Pál Szakközépiskoláért Alapítvány jutalmazza, amelynek formáit és módját a Házirend szabá-

lyozza. 

Külső erőforrások  

Saját bevétel 

Szükség esetén az iskola saját bevételeiből is fordíthatunk környezeti nevelési célokra. A taná-

rok kéréseit összegyűjtve a környezeti munkacsoport vezetője képviseli a megbeszéléseken a 

környezeti nevelési munka érdekeit. 

Pályázat 

A pályázatfigyelés a feladattal megbízott kolléga feladata, aki tájékoztatja a tanárokat a pályá-

zati lehetőségekről, és segít azok elkészítésében. 
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Egyéb támogatás 

A helyi szolgáltató cégek – mind anyagi, mind természetbeni –  támogatását célszerű elnyerni. 

Jövőkép, alapelvek, célok 

Alapelvek, jövőkép  

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogal-

mát, tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

 a fenntartható fejlődés 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései 

 alapvető emberi szükségletek 

 emberi jogok 

 demokrácia 

 elővigyázatosság 

 biológiai és társadalmi sokféleség 

 az ökológiai lábnyom 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. 

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani 

 a környezettudatos magatartást és életvitelt 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt  

 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak meg-

őrzése iránti igényt és akaratot 

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését  

 a rendszerszemléletet 

 tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését  

 az egészséges életmód iránti igényt és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, mód-

szereket 

4.30 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a szakképzésről szóló törvényben meghatáro-

zott tanulói jogok maradéktalan érvényesítése, 

 minden, intézményünkbe felvett tanulónak azonos feltételek biztosítása ahhoz, hogy 

hozzájuthassanak mindazokhoz az ismeretekhez, amelyek átadására jogosult, illetve kö-

teles az intézmény, 

 egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakítása, 
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 a differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább 

megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes 

tudását , annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklő-

dését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit, 

 az oktatás igazodik a gyermekhez, ahhoz a közeghez, amelynek a gyerek része, 

 a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés révén a tanulók toleranciaképességének 

fejlesztése, a másság elfogadása, a közéletiségre nevelés. 

4.31 A tanulók jutalmazása 

A kiemelkedő teljesítményt elért tanulók, tanulói közösségek jutalomban és dicséretben része-

síthetők. Formáit az oktatói testület és a diákönkormányzat alakítja ki. (A kitüntetések és elis-

merések szabályozása az SZMSZ 2.5. pontjában található.) 

4.31.1 Jutalmazási formák: 

A kiemelkedő tevékenységet az iskola, illetve a Szegedi Vasvári Pál Szakközépiskoláért Ala-

pítvány díjazza. A pályázati lehetőségek részletes ismertetése az SZMSZ-ben olvasható. 

Iskolai pályázati lehetőségek: 

 Vasvári-díj 

 Közösségi-díj  

 Fehér Holló-díj 

 a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály címe 

A Szegedi Vasvári Pál Szakközépiskoláért Alapítvány pályázatai: 

 egyéni tanulmányi ösztöndíj 

 tanulmányi kirándulás támogatása 

4.31.2 A tanulói dicséretek típusai 

Osztályfőnöki és szaktanári dicséret 

Az osztályfőnök és szaktanár kiváló munkáért, tanulmányi, sport-, művészeti vagy egyéb ver-

senyeredményért, az osztályközösség érdekében végzett munkáért a tanulót osztályfőnöki és 

szaktanári dicséretben részesítheti az osztály előtt, s erről a gondviselőt az elektronikus napló 

útján értesíti. 

Szaktárgyi dicséret 

Félévkor és év végén az egyes tantárgyakból elért kimagasló eredményért szaktárgyi dicséretet 

adhat a szaktanár (bejegyzése az elektronikus naplóba, a bizonyítványba és a törzslapba törté-

nik). 
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Igazgatói dicséret 

A kiemelkedő, az iskola hírnevét növelő teljesítményért, a tanulóközösség érdekében végzett 

kimagasló munkáért a tanuló igazgatói dicséretben részesíthető. Erről a gondviselőt az elektro-

nikus napló útján kell értesíteni. 

Általános tanulmányi dicséret 

A nagyszámú tantárgyból kiemelkedő eredményt elérő és példamutató magatartást tanúsító ta-

nulónak általános tanulmányi dicséret adható. Bejegyzése félévkor az elektronikus naplóba, év 

végén a bizonyítványba és a törzslapba történik. 

A dicséretben részesített tanulókat az oktatói testület a tanév végén oklevéllel, könyvvel vagy 

egyéb módon is jutalmazhatja. 

 

4.32 A tanulók távolmaradásával, mulasztásával, késéseivel kap-

csolatos elvek 

4.32.1 Késések 

Késésnek minősül, ha a tanuló becsengetés után érkezik a tanórára. A későn érkező tanulót 

későnek írja be a tanár, és a késés mértékét percben rögzíti a naplóban. 

A késést a tanulónak igazolnia kell.  

A késések idejét össze kell adni. Ha ez az idő eléri a foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt 

vagy igazolatlan foglalkozásnak minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. 

45 percnyi igazolatlan késésért 1 igazolatlan óra jár, az átváltást az elektronikus napló végzi.  

Az ismételten előforduló igazolatlan késések nyomon követése, megítélése és szankcionálása 

az osztályfőnök hatásköre. 

4.32.2 Hiányzások 

4.32.2.1 Igazolt hiányzás 

Ha a tanuló az iskolai kötelező foglalkozásokról távol marad, hiányzását az oktató az elektro-

nikus naplóba bejegyzi. A diáknak a mulasztását igazolnia kell. 

A tanuló gondviselője köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, lehetőleg már 

a hiányzás első napján vagy a hiányzást megelőzően. A bejelentés elmaradása esetén az osz-

tályfőnöknek intézkednie kell a mulasztás okának kiderítésére. 

A tanuló mulasztása igazoltnak tekintendő: 

 ha a tanuló beteg volt és ezt igazolja. Ezt – tanköteles tanuló esetén – gondviselő által 

aláírt orvosi igazolás bemutatásával teheti meg 8 munkanapon belül. 

 ha a tanuló a gondviselő írásbeli kérelmére a mulasztást megelőzően engedélyt kapott 

a távol maradásra. 3 napra / alkalomra az osztályfőnöktől, 3 napot meghaladó időtar-

tamra az igazgatótól kell engedélyt kérni. A szülő egy tanévben legfeljebb 3 napot / 

alkalmat igazolhat. Az alkalom fogalmának értelmezése: már 1 tanóra hiányzás 1 alka-

lomnak tekintendő. 
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 ha a tanuló hivatalos ügyintézés vagy állampolgári kötelezettsége teljesítése miatt nem 

tud eleget tenni jelenléti kötelezettségének.  

 ha a tanuló tanulmányi vagy sportversenyen vesz részt, nyelvvizsgát tesz. Ez iskolaér-

dekből történő távollétnek számít. 

 ha tanulmányi versenyre vagy vizsgára készül. Ekkor a verseny, illetve vizsga napján 

és azt megelőzően hiányozhat az iskolából a következőképpen: 

 iskolai forduló esetén: a verseny napján; 

 megyei forduló esetén: a verseny napján + 1 felkészülési napon; 

 országos verseny és nyelvvizsga esetén: az adott napon + 2 felkészülési napon; 

 szóbeli osztályozó vizsga esetén (előrehozott érettségi vizsga miatt): csak a 

vizsga napján; 

 előrehozott vagy javító érettségi vizsga esetén: a vizsga napján + 1 felkészülési 

napon. 

 ha a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a fogadó intézmény 

által kiállított igazolással igazolja, 

 ha a tanuló a technikum utolsó két évfolyamán - tanítási évenként legfeljebb két alka-

lommal - továbbtanulási célú rendezvényen vesz részt, feltéve, ha a részvételt a szervező 

által kiállított igazolással igazolja, 

 ha a tanuló pénzügyi-számviteli ügyintéző szakos szakképzős tanuló, aki projektet ké-

szít: erre a célra három tanítási napot igazoltan használhat fel. 

4.32.2.2 Igazolatlan hiányzás 

Ha a tanuló a távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. A tanuló igazolatlan hiány-

zása esetén az iskola a hatályos jogszabályok szerinti eljárást követi. Az osztályfőnök köteles a 

gondviselőt dokumentálhatóan értesíteni a tanköteles tanuló minden igazolatlan mulasztásáról. 

Az értesítésben fel kell hívni a gondviselő figyelmét az igazolatlan mulasztás következménye-

ire. 

Az eljárások az igazolatlan mulasztás esetén 

Az igazolatlan 

órák száma: 
Az eljárás tanköteles tanuló esetén: 

Az eljárás nem tanköte-

les, kiskorú tanuló ese-

tén: 

1 igazolatlan óra 

a gondviselő és a kollégium értesítése, az 

értesítésben fel kell hívni a tanköteles ta-

nuló törvényes képviselőjének figyelmét 

az igazolatlan mulasztás következménye-

ire 

 

ismételt igazolatlan 

óra 
a szakképző intézmény a család- és gyer-

mekjóléti szolgálat közreműködését 
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igénybe véve keresi meg a tanköteles ta-

nuló törvényes képviselőjét 

5 igazolatlan óra  

(egy félévben) 

a gondviselő értesítése,  

az igazgató értesíti a tanuló tényleges tar-

tózkodási helye szerint illetékes gyámha-

tóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanuló esetén a területi gyer-

mekvédelmi szakszolgálatot, a család- és 

gyermekjóléti szolgálatot 

 

10 igazolatlan óra  
a gondviselő és a kollé-

gium értesítése 

15 igazolatlan óra  

(egy félévben) 

az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az 

általános szabálysértési hatóságot - a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevel-

kedő tanköteles tanuló kivételével -, vala-

mint ismételten tájékoztatja a család- és 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közre-

működik a tanköteles tanuló törvényes 

képviselője értesítésében, továbbá gyer-

mekvédelmi szakellátásban nevelkedő 

tanköteles tanuló esetén a területi gyer-

mekvédelmi szakszolgálatot 

 

25 igazolatlan óra  

(egy félévben) 

az igazgató haladéktalanul értesíti a tan-

köteles tanuló tényleges tartózkodási he-

lye szerint illetékes gyámhatóságot 

 

30 igazolatlan óra 

felett 
 

a tanulói jogviszony 

megszüntetése, feltéve, 

hogy a szakképző intéz-

mény a tanulót, kiskorú 

tanuló esetén a kiskorú 

tanuló törvényes képvise-

lőjét legalább két alka-

lommal írásban figyel-

meztette az igazolatlan 

mulasztás következmé-

nyeire 
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Az igazolt és igazolatlan hiányzások összességével kapcsolatos törvényi rendelkezések 

Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy taní-

tási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 foglalkozást vagy egy adott 

tantárgyból a foglalkozások 30 százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási 

év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha 

az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztá-

lyozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meg-

haladja a 20 foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a meghatározott értesítési köte-

lezettségének. 

Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi időszakban teljesítendő 

szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott 

tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő 20 százalékát, a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő 

gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli 

egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak 20 százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat 

foglalkozásainak 5 százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e 

bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, magasabb évfolyamba léphet. 

4.32.2.3 A felnőttoktatásra és a felnőttek oktatására vonatkozó speciális sza-

bályok 

Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmara-

dását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként ösz-

szesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szű-

nik meg a tanulói jogviszonya. 

Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt 

vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási 

órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.  

A felnőttek oktatása esetében a felnőttképzési szerződés tartalmazza a mulasztások jogkövet-

kezményeit is. 

Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mu-

lasztott igazolatlanul. 
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5. KÉPZÉSI PROGRAM  

5.1 Az intézmény képzési szerkezete 

Szakképzési kínálatunk kialakítása során a munkaerőpiaci igényeket, az oktatási piac vál-

tozásait, az oktatáspolitika országos és helyi célkitűzéseit tartjuk szem előtt, így szakmai okta-

tásunkban és képzésünkben a gazdaság különböző területein is jól konvertálható, piacképes 

szakképesítések és szakmák elsajátítását biztosítjuk tanulóinknak. Iskolánkban gazdasági és in-

formatikai jellegű képzésekből választhatnak a jelentkezők. A szakmai oktatást korszerűen fel-

szerelt osztálytermek, szaktantermek, számítógépes tantermek segítik. 

A tanulmányaikat 2020. szeptember 1-jét megelőzően a 9. évfolyamot megkezdő tanít-

ványaink első lépcsőben érettségit, illetve az érettségit megelőző mellék-szakképesítést, máso-

dik lépcsőben pedig egy év alatt szakirányú végzettséget (OKJ-s szakképesítést) szerezhetnek. 

A más intézményekből érkezők az érettségi vizsgát követően is bekapcsolódhatnak a korábbi 

tanulmányuk ágazatával megegyező egyéves vagy ágazatváltás esetén a kétéves OKJ-s szak-

képzésbe akár a nappali, akár az esti felnőttoktatást választják. Ezek az oktatási formák kifutó 

rendszerűek, ebben a struktúrában legutoljára a 2019/2020. tanévben indultak a 9. évfolyamos 

osztályaink, illetve a kétéves szakképzésünk, amelyek szakmai tartalmát a szakgimnáziumi ke-

rettantervek, a szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat pedig a szakmai és vizsgakövetelmé-

nyek határozzák meg. 

2020. szeptember 1-je előtt indult, 

4+1 évfolyamos szakmai oktatás 
(kifutó szakgimnáziumi rendszerű oktatás) 

2020. szeptember 1-je előtt indult, 

2 évfolyamos szakképzés 
(kifutó szakgimnáziumi rendszerű oktatás) 

 

 

 

A 2020 szeptember 1-jétől megkezdett szakmai oktatás ágazati alapoktatásból, valamint 

szakirányú oktatásból áll, az ágazati alapoktatást ágazati alapvizsga, a szakirányú oktatást szak-

mai vizsga zárja. Iskolánkban technikumi rendszerű szakmai oktatásban lehet részt venni: 

a 9. évfolyamtól induló tanulmányok során a kétéves ágazati alapoktatást a szakmaválasztás, 

majd a hároméves szakirányú oktatás követi, míg a más iskolákban érettségizettek számára két-
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éves időtartamú oktatást kínálunk nappali és esti munkarendben, amely féléves ágazati alapok-

tatásból és másfél éves szakirányú oktatásból áll. Mindegyik esetben a programtantervek, vala-

mint a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott helyi tantervek alapján folyik 

a képzés, amelynek végén a szakmajegyzékben szereplő technikusvégzettség szerezhető meg. 

2020. szeptember 1-jével indult, 

5 évfolyamos szakmai oktatás 
(technikumi rendszerű oktatás) 

2020. szeptember 1-jével indult, 

2 évfolyamos szakképzés 
(technikumi rendszerű oktatás) 

 

 

5.1.1 2020. szeptember 1-je előtt indult képzések 

A 2020. szeptember 1-je előtt megkezdett képzéseink esetén a szakképzési kerettantervek 

alapján közgazdaság, informatika és ügyvitel ágazatos alapozó képzést folytatunk 4 éven 

(a nyelvi előkészítő osztály esetén 5 éven) át, ahol a közismereti tárgyak mellett a szakmai el-

méleti és gyakorlati tantárgyak oktatása folyik egyre növekvő óraszámban. 

Iskolánk hagyományos profilja a közgazdasági képzési terület (közgazdaság ágazat), 

amelyen diákjaink megtanulják a vállalkozások működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, 

számviteli, statisztikai fogalmakat és összefüggéseket, képesek önállóan is elvégezni az ezekkel 

kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Az informatika ágazat tanulói különféle programozási nyel-

vek használatát sajátítják el, megtanulják a webprogramozás alapjait, az információs technoló-

giákkal és a hálózatokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat, az adatbázisok hasz-

nálatát és fejlesztését. Az ügyvitel ágazat diákjai a gép- és gyorsírás mellett a különböző, szá-

mítógépes dokumentumok kialakításának, a titkári, a gazdasági és vállalkozási, a kommuniká-

ciós és protokollismeretek és szakmai idegen nyelv alkalmazásának tudását birtokolják. 

A közismereti tantárgyak közül kiemelt jelentőségű az idegen nyelv, amely a nyelvi elő-

készítő osztályokban az angol és a német, a többi tanuló angol nyelvet tanul. A nem nyelvi 

előkészítő osztályokban a 11-12. évfolyamon kínálunk lehetőséget a második idegen nyelv ta-

nulására, amely a tanulók – 10. évfolyam végén történő – választása alapján az utóbbi években 
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a német nyelv. Kiemelkedő jelentőségű a közismereti informatika oktatása is, amely (elsősor-

ban a nyelvi előkészítős diákok esetében) ECDL vizsga letételére nyújt lehetőséget. 

A beiskolázás szakképzési ágazata meghatározza az érettségi vizsga 5. vizsgatárgyát 

(ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) és az érettségi vizsga birtokában a megszerezhető szak-

képesítést, továbbá a tanuló választásától függően a mellék-szakképesítést, a szakképzésben 

választható szakokat, valamint az érettségit követően egy év alatt megszerezhető OKJ szerinti 

szakképesítést is.  

Az érettségi vizsgát követően a szakmai továbbhaladás az intézményen belül és kívül is 

lehetséges: az ágazatnak megfelelő szakképzésben beszámítással az OKJ szerinti szakképesíté-

sek esetén ún. komplex szakmai vizsgára történő felkészítést végzünk. Ezekbe az osztályokba 

a saját diákjainkon kívül a más középiskolák érettségizettjei is rendszeresen jelentkeznek. 

A választható szakképesítések: 

 közgazdaság ágazatban: államháztartási ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vál-

lalkozási és bérügyintéző; 

 informatika ágazatban: gazdasági informatikus, szoftverfejlesztő; 

 ügyvitel ágazatban: irodai titkár. 

A 2020/2021. tanévben ebben a formában, az ún. kifutó szakgimnáziumi rendszerben ta-

nulnak a 10., 11. és 12., valamint a nappali munkarendű 5/13. és 2/14. évfolyam, illetve az esti 

munkarendű felnőttoktatásban a 2/14. évfolyam diákjai. 

 

5.1.2 A 2020. szeptember 1-jével indított képzéseink 

A 2020/2021. tanévre a szakképzési rendszer jelentősen átalakult, a tanulható szakmák 

száma 2020. szeptember 1-jétől jelentősen csökkent, így 175 szakma közül választhatnak a di-

ákok. Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése kizárólag az iskolai rendszerű 

képzésben valósulhat meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzett-

ség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget 

kaphat.  

A változást követve intézményünk 2020 szeptemberétől technikumként folytatja 

működését. A technikumi képzéseinkben a 9. évfolyamra beiratkozott tanulóink elsőként két-

éves ágazati alapoktatásban vesznek részt, amelynek keretében a közismereti tantárgyak mellett 

az általuk választott ágazat szakmai alapjait sajátíthatják el. Iskolánkban háromféle ágazat kö-

zül választhatnak a jelentkezők: a gazdálkodás és menedzsment, az informatika és távközlés, 

valamint a kereskedelem ágazatot kínáljuk számukra. A gazdálkodás és menedzsment ágazat 

a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magában: az oktatásban az irodai munkavég-

zéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújt 

a tanulók számára. Az informatika és távközlés ágazat az informatikai és infokommunikációs 

szakmákat foglalja magába, amely az ipar rendkívül dinamikusan fejlődő területe. Ez az ágazat 

az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejleszté-

sen és –tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára. 

A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredménye-

ként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz. Ezen ágazaton 
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belül kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált duális képzés, illetve a szakmai idegen nyelv 

elsajátítása.  

A 10. évfolyam diákjai az ágazati alapoktatás befejezését követően ágazati alapvizsgát 

tesznek és azt követően ágazaton belüli szakmát választanak a szakmajegyzékből. Az ezt kö-

vető három évben szakirányú oktatásban vesznek részt, amikor a közismereti oktatással párhu-

zamosan a választott szakma elméleti és gyakorlati tantárgyait tanulják, lehetőség szerint már 

duális képzés keretében. A gazdálkodás és menedzsment ágazatban a vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző szakmát kínáljuk, amelynek megszerzésével a végzettek a kis- és középvállalkozási 

szektor cégeinél láthatnak el gazdasági és ügyintézői feladatokat. Az informatika és távközlés 

ágazatból a szoftverfejlesztő és –tesztelő szakma megszerzésére biztosítunk lehetőséget. Az 

e szakmai képesítéssel rendelkező szakember képes webes, asztali és mobilalkalmazást, vala-

mint adatbázist tervezni és fejleszteni, szoftvert tesztelni és dokumentálni, csapatban dolgozva 

együttműködni a szoftverfejlesztési projektben résztvevőkkel. A kereskedelem ágazatból az 

idegennyelvű ipari és kereskedelmi technikus kereskedelmi logisztika szakmairányát  

ajánljuk. A képzést befejezők a magas szintű szakmai idegennyelv-tudás birtokában tevékenyen 

képesek közreműködni a beszerzési, a termelési és az értékelési folyamatokban, alkalmazva 

munkaügyi, pénzügyi, számviteli és ügyviteli ismereteiket. 

Az ötéves, alapfokú iskolai végzettségre épülő képzés esetén 12. évfolyamon három tan-

tárgyból (magyar nyelv és irodalomból, történelemből és matematikából) előrehozott érettségi, 

a 13. évfolyamon idegen nyelvből érettségi, valamint szakirányú ismeretekből szakmai vizsga 

megszervezésére kerül sor. A szakmai vizsgával megszerezhető technikus szakképzettség kö-

zépvezetői szintű ismereteket biztosít. A technikumi osztályban tanuló diákok számára a képzés 

tehát érettségi és technikusi vizsgával zárul, utóbbi a szakmai tantárgy emelt szintű érettségi 

vizsgájának felel meg és a technikusi oklevél a szakirányú felsőoktatásba előnyösebb feltéte-

lekkel biztosít belépést, de a munka világában is nyitott kapukat és kedvező pozíciót kínál.  

A technikum tehát egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az oktatás so-

rán matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtar-

talmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, és ezekből a közisme-

reti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell 

ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai 

közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a 

technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. 

Azok esetében, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidol-

gozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai is-

meretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. Az így megszerzett tudás 

pedig akár kreditpontként is beszámítható a későbbi felsőoktatási tanulmányok során. A 

2021/2022. tanévben az informatika és távközlés ágazatban induló ötéves, szoftverfejlesztő és 

-tesztelő technikusi kimenettel befejeződő szakmai oktatásunk a Szegedi Tudományegyetem-

mel történt előzetes megállapodás alapján pilot-program keretében biztosít lehetőséget a fen-

tiekre. 

A technikumi osztályokban tanuló, nappali oktatásban résztvevő diákok már a 9. évfo-

lyamtól kezdve ösztöndíjat kapnak. A 11. évfolyamtól a duális szakmai oktatásban résztvevők 
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a gyakorlati ismereteket cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. 

A duális képzésben tanuló személlyel a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely-

nek alapján a tanuló munkabérre jogosult. A kereskedelem ágazatos tanulóink összefüggő nyári 

gyakorlaton szerzik meg, valós környezetben a végzettséghez szükséges szakmai, gyakorlati 

tapasztalatot, ehhez együttműködési megállapodást kötünk a gyakorlóhellyel, amely vállalja a 

tanulók törvényben előírt bérezését. 

A 2019/2020. tanévben nyelvi előkészítő osztály 9. évfolyamos tanulói a 2020/2021. tan-

évben a technikumi rendszerben folytatják tanulmányaikat, majd - választásuk szerint - a tizen-

kettedik évfolyam végén tehetnek érettségi vizsgát, amelyre a technikum biztosítja a felkészülés 

lehetőségét. 

Az érettségivel rendelkező, 25 év alatti fiatalok számára nappali rendszerű, 2 éves szak-

mai oktatás keretében kínáljuk a szakmajegyzék alábbi szakmáinak megszerzését: vállalkozási 

ügyviteli ügyintéző, idegennyelvű ipari és kereskedelmi technikus, szoftverfejlesztő és -teszt-

elő. Ezeknél a képzéseknél az első képzési év első félévében kell az ágazati alapoktatás meg-

szervezni, tehát a diákoknak az I. félévet követően kell ágazati alapvizsgát tenniük, a szakirányú 

oktatás az első képzési év második félévének kezdetén indul. Sikertelen ágazati alapvizsga ese-

tén a tanuló megkezdheti a szakirányú oktatást, de a második szakképzési évre csak akkor lép-

het át, ha sikeres javítóvizsgát tesz az ágazati alapvizsgából. 

Az iskolai rendszerben tehát szakmai oktatás folyik, amely sikeres szakmai vizsga esetén 

a technikumban (és a szakképző iskolában) államilag elismert középfokú végzettséget és szak-

képzettséget ad. Két szakma elsajátítása ingyenes, és mindkettő megszerezhető akár nappali 

oktatás keretében is: aki még nem töltötte be a 25. életévét, akár a második szakmát is megsze-

rezheti tanulói jogviszonyban. (Az állam a szakképző intézményben folyó szakképzés keretei 

között biztosítja a szakmaszerzés ingyenes lehetőségét: két szakma és egy, szakképző intéz-

ményben szervezett (rövidebb ciklusú) szakmai képzés keretében szerzett szakképesítés meg-

szerzése ingyenes.) 

 

5.1.3 Felnőttoktatás / felnőttek oktatása 

A felnőttoktatás / felnőttek oktatása fontos lehetőséget nyújt a tanulni kívánó fiatalok és 

idősebbek számára a tanulásra, tanulmányaik kiegészítésére, versenyképes szakképesítések és 

szakmák megszerzésére, hiszen felnőttkorban is szükség lehet arra, hogy jól hasznosítható, to-

vábbfejleszthető ismeretek birtokába jussanak a tanulni vágyók. Az élethosszig tartó tanulás 

egyre inkább valós szükséglet, ezért számolnunk kell azzal, hogy a különféle képzési igényeket 

ki kell elégítenünk, szakmai kínálatunkat -ennek megfelelően - minél szélesebb körben kell 

megismertetnünk az érdeklődőkkel. 

Az iskolarendszerű szakképzés jelentős támogatást kapott a második szakma ingyenessé 

tételével. A 2015 szeptemberétől induló, levelező munkarendű felnőttoktatás keretében több 

szakképesítés (pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, gazdasági infor-

matikus, szoftverfejlesztő) képzését is meghirdettünk és indítottunk. A 2016/2017. tanévtől már 

esti munkarendben szervezzük a felnőttek oktatását, hiszen ez több szempontból is kedvezőbb 

választásnak bizonyult (magasabb óraszámok – eredményesebb felkészítés és vizsga, a tanárok 
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terhelésének jobb eloszlása, jóval kedvezőbb finanszírozás). A szakképzési rendszer változásá-

val a 2020/2021. tanévtől az új, szakmajegyzékben szereplő szakmai oktatást kínáljuk az ér-

deklődők számára. 

A felnőttoktatás keretében oktatott szakmáink tekintetében is jellemző iskolánkra a sok-

színűség és az igényekhez történő rugalmas alkalmazkodás. Vannak olyan képzéseink, amelyek 

a nappali tagozatos szakképzésben háttérbe szorulnak, a felnőttek körében azonban népszerűek, 

ilyenek pl. az irodai titkár (amelyre a megyében csak nálunk van lehetőség) vagy a vállalkozási 

és bérügyintéző képzés. A munkaerőpiaci keresletet tükröző tanulói igényeket jól mutatták a 

szoftverfejlesztő szakma, valamint a pénzügyi (pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási 

mérlegképes könyvelő) képzéseink kiemelkedően magas hallgatói létszámai.  

Intézményünkben a felnőttoktatás keretében folyó, jelenleg kifutó, OKJ-s rendszerű szak-

képzésünk iskolarendszerű, államilag támogatott, az adott ágazatnak megfelelő szakmai érett-

ségivel nem rendelkezők számára felkínált, a résztvevő tanulók sajátos elfoglaltságához, egyedi 

életkörülményeihez igazodó oktatási forma. Ezen képzésünk 2 éves időtartamú, esti munka-

rendű, az itt tanulók számára a tanév elején kiadott éves időbeosztásban szereplő oktatási na-

pokon (alapvetően hétfőn, szerdán és szombaton) hétköznapokon 15:30-21:15, szombaton 

8:30-15:05 között szervezzük a tanítási órákat. Az oktatásba történő bekapcsolódás feltétele az 

érettségi bizonyítvány megléte, a képzés kimenete komplex szakmai vizsgán megszerezhető 

szakképesítés. A 2020/2021. tanévben pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügy-

intéző, irodai titkár, gazdasági informatikus és szoftverfejlesztő szakképesítésért tanulnak a 

2/14. évfolyamos felnőtt tanulóink, amelyek egyben az utolsók az OKJ-s rendszerben. 

A szakképzés átalakítása a felnőttek oktatásában is számos változást hozott: a szakmai 

oktatásba és a szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van, a szakma-

jegyzékben szereplő szakmák elsajátítására a 2020/2021. tanévtől kezdve kizárólag szakmai 

oktatás keretében, iskolai rendszerben van lehetőség, 25 éves életkor felett kizárólag felnőtt-

képzési jogviszony mellett. Az ingyenesség kiterjesztése, a rugalmasság, a rövidebb képzési 

idő, illetve a már megszerzett szakmai tapasztalat beszámíthatósága mind hozzájárulhatnak ah-

hoz, hogy a szakképzés a felnőttek számára továbbra is vonzó legyen, ezáltal is támogatva a 

felnőtt lakosság átképzését, továbbképzését, az egész életen át tartó tanulást. 

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a munka-

erőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy szakképesítés 

ingyenes megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van mód, ez azonban 

nem jelenti, hogy a felnőtteknek vissza kell ülni az iskolapadba. A kellő rugalmasság biztosítása 

érdekében a szakmai oktatás a felnőttek esetében általában esti képzés formájában, csökkentett 

időtartamban történik. Az új szakképzési törvény alapján a képzési idő – a hasonló munkakör-

ben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével – akár negyedére is csökkenthető, és lehe-

tőség van az elmélet e-learninges formájú elsajátítására is. Amennyiben a képzésben résztvevő 

az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben duális part-

nerként, így a képzés az eddiginél sokkal rugalmasabban szervezhető meg. 

Intézményünkben felnőttképzési jogviszony keretében, iskolai rendszerű, ingyenes, 

az esti munkarendhez hasonló időbeli beosztással, szakmai oktatásban biztosítjuk a szak-

majegyzéken szereplő vállalkozási ügyviteli ügyintéző, az idegennyelvű ipari és kereskedelmi 
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technikus, illetve a szoftverfejlesztő és –tesztelő szakmák megszerzését. A nappali képzéshez 

hasonlóan a felnőttek oktatásában résztvevőknek is teljesíteniük kell az ágazati alapoktatás be-

fejezését követően az ágazati alapvizsgát, sikertelen alapvizsga esetén pedig javítóvizsgán kell 

részt venni ahhoz, hogy a képzés második évét megkezdhessék. 

 

5.1.4 Felnőttképzés 

A szakmai oktatás mellett a képzési struktúra másik halmazát a szakképző intézmények 

vagy felnőttképzők által is megszervezhető, szakmai képzés keretében megszerezhető szakké-

pesítések alkotják. A szakmai képzések, szakképesítések listáját jogszabályban nem rögzítették. 

A korábbi OKJ-ben szereplő, a szakmajegyzék szakmái között meg nem jelenő szakképesítések 

egy része az ágazati készségtanácsok javaslatát figyelembe véve ebben a körben jelennek meg, 

különösen azok, amelyek adott szakmai tevékenység, munkaterület, munkakör stb. betöltéséhez 

jogszabályban meghatározott képesítési követelményként szükségesek. A képzésben résztvevő 

a szakmai képzés eredményes elvégzéséről tanúsítványt szerez, amely előfeltétele a képzőtől 

független, akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető képesítő vizsgának. A képesítő vizsga si-

keres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyít-

ványt szerez. 

Intézményünkben a munkaerőpiac és a jogszabályi változásához alkalmazkodva, a Sze-

gedi Szakképzési Centrum által iskolarendszeren kívüli, felnőttek számára indított felnőttkép-

zések is megvalósulhatnak. Ezek időtartamát, munkarendjét, képzési formáját, bemeneti és ki-

meneti feltételeit a Szegedi Szakképzési Centrum felnőttképzésekre vonatkozó szabályzata tar-

talmazza. 

 

5.2 Az óratervek kialakítás során alkalmazott szabályok 

és elvek 

Az iskola egyes képzései esetében a tantárgyi struktúra és az óraszámok meghatározása 

során az alábbi előírásokat követtük. 

A 2020. szeptember 1-je előtt megkezdett (kifutó szakgimnáziumi rendszerű) oktatás ese-

tén az egyes óraterveket a szakgimnáziumokra kiadott keretóraszámok, azaz a közismereti ke-

rettantervek és az ágazati szakmai kerettantervek alapján, valamint az egyes OKJ-s szakképe-

sítéseknek megfelelő szakmai és vizsgakövetelmények előírásainak figyelembevétele mellett 

készítettük el. Tekintettel arra, hogy az egyes ágazatokra és szakképesítésekre vonatkozó szak-

képzési kerettantervek használata kötelező, és azok szakmai tartalma a nappali rendszerű okta-

tásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 

90%-át lefedi, így az időkeret fennmaradó részének (az ún. szabadsáv) szakmai tartalmáról az 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek meghatározásakor azt is figyelembe kel-

lett venni, hogy a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési 

időre számított módon teljesülnie kell. Az óratervekben a fentieknek megfelelően egyrészt kü-

lön szerepeltettük az elméleti és a gyakorlati órák heti óraszámát, másrészt a + jelet követően 

elhelyezett óraszámmal jelöltük a szabadsáv terhére felhasznált heti óraszámot. Ezen túlmenően 

az egyes óratervekben az óraszám mögötti * jelöli a csoportbontással tanítandó órákat. 
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A kifutó, OKJ-s rendszerű, esti munkarendű felnőttoktatás óraterveinek kialakítása során 

az itt felsorolt jogszabályi előírásokat vettük figyelembe: 

 az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának el kell 

érnie a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tan-

órai foglalkozások legalább ötven százalékát; 

 az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett 

felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám 

legalább tíz százaléka azzal a megkötéssel, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám 

eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatá-

rozott óraszámot; 

 a gyakorlati képzés jelenléti óraszámának el kell érnie a nappali rendszerű képzésre 

meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százalékát. 

A 2020. szeptember 1-jével kezdődő technikumi rendszerű oktatásban a kezdő évfo-

lyamokra vonatkozó és felmenő rendszerben alkalmazott óraterveket az ITM heti óraterv minta 

ajánlása és az EMMI gimnáziumi közismereti kerettantervei, valamint az egyes ágazatokhoz és 

szakmákhoz kiadott programtantervek, illetve képzési és kimeneti követelmények előírásai 

alapján állítottuk össze.  

A szakképzési programtantervekben az ágazati alapoktatás tantárgyaira meghatározott 

időkeret és tartalom kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám ajánlás, illetve a szak-

mai oktatás egészében nem lehet eltérni az egyes évfolyamok számára előírt szakmai óraszá-

moktól. Emiatt a szakirányú oktatás esetén egyes tantárgyak heti óraszámát megnöveltük (ezt 

jelölik a + jel mögötti heti óraszámok), hogy azokat az ismeretek elmélyítésére, gyakorlására, 

alkalmazására fordítsuk; míg bizonyos szakmák esetén új tananyagtartalmat is beépítettünk. A 

szakképzési programtantervben megfogalmazott ajánlásokat (témakörök óraszáma, a képzés 

javasolt helyszíne, alkalmazott módszerek, tanulói tevékenységformák) akkor vettük figye-

lembe, amikor meghatároztuk a nagyobb óraszámú tantárgyak egyes résztémáira vonatkozó 

óraszámokat. Az egyes óratervekben kék háttérszínnel jelöltük azokat a sorokat (azaz tantár-

gyakat és óraszámaikat), amelyek nem szerepeltek az adott szakma szakképzési programtanter-

vében. Az iskola szakmai programjának mellékletét képező Excel-állományokban részletesen 

megtalálhatók egyrészt a megnövelt óraszám felhasználásának, másrészt a programtantervben 

nem szereplő, újonnan kialakított tantárgyakra (témákra) vonatkozó részletes tartalmi leírások.  
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5.3 A szakmai oktatás tantárgyi struktúrája, 

az egyes képzések óratervei 

5.3.1 Szakgimnáziumi, kifutó képzések 

5.3.1.1 Szakgimnáziumi képzés érettségire felkészítő szakasza (kifutó) 

2016. szeptember 1-jétől indult szakgimnáziumi osztályok: Oktatási program 4.6. pontja 

2018. szeptember 1-jétől indult szakgimnáziumi osztályok: Oktatási program 4.7. pontja 
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5.3.1.2 Szakgimnáziumi szakképzés (kifutó) – nappali oktatás 

 

Államháztartási ügyintéző (54 344 04) – a NAPPALI tagozat heti óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(heti 

óra-

szám) 

5/13. és 2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
az első tanítási napon 

3 óra 

az első tanítási 

napon 3 óra 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2*  

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 6+1     

Ügyviteli ismeretek +3     

Ügyviteli gyakorlatok  4+1*    

Általános statisztika 3     

Pénzügyi alapismeretek 6     

Pénzügy gyakorlat  2*    

Adózási alapismeretek 1     

Adózás gyakorlat  1*    

Számviteli alapismeretek 4     

Számvitel gyakorlat  3*    

11513-16 

Adóigazgatási feladatok 

Adóigazgatási ismeretek    2,5  

Adóismeretek    3  

Adóigazgatás gyakorlata     1* 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata     2* 

11514-14 

Államháztartási feladatok 
Államháztartási ismeretek    4+1  

11515-16 

Költségvetés-gazdálkodási, 

számviteli feladatok 

Költségvetés-gazdálkodási ismeretek    3  

Költségvetés-gazdálkodás gyakorlata     2* 

Államháztartási számvitel    2+1  

Államháztartási számvitel gyakorlata     2* 

11501-16 

Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás    2+2  

Projektfinanszírozás gyakorlata     2* 

11502-12 

Projektfolyamatok követése 

Projektfolyamatok követése    2  

Projekttervezés gyakorlata     1* 

Heti óraszám összesen 24 11 0 25 10 

Összes óra 35 0 35 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70% - 30% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) – a NAPPALI tagozat heti óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(heti 

óra-

szám) 

5/13. és 2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
az első tanítási napon 

3 óra 

az első tanítási napon 

3 óra 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2*  

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 6+1     

Ügyviteli ismeretek +3     

Ügyviteli gyakorlatok  4+1*    

Általános statisztika 3     

Pénzügyi alapismeretek 6     

Pénzügy gyakorlat  2*    

Adózási alapismeretek 1     

Adózás gyakorlat  1*    

Számviteli alapismeretek 4     

Számvitel gyakorlat  3*    

10147-12 

Gazdálkodási feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek    2,5  

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás    3+2  

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat     1* 

Adózás    3  

Elektronikus adóbevallás gyakorlata     2* 

10149-12 

Könyvvezetés és beszámoló- 

készítés feladatai 

Számvitel    6  

11505-12 

Könyvelés számítógépen 
Könyvelés számítógépen gyakorlat     4* 

11501-16 

Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás    2+2  

Projektfinanszírozás gyakorlata     2* 

11502-12 

Projektfolyamatok követése 

Projektfolyamatok követése    2  

Projekttervezés gyakorlata     1* 

Heti óraszám összesen 24 11 0 25 10 

Összes óra 35 0 35 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70% - 30% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) – a NAPPALI tagozat heti óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(heti 

óra-

szám) 

5/13. és 2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
az első tanítási napon 

3 óra 

az első tanítási napon 

3 óra 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. (érett-

ségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.    2*  

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 6+1     

Ügyviteli ismeretek +3     

Ügyviteli gyakorlatok  4+1*    

Általános statisztika 3     

Pénzügyi alapismeretek 6     

Pénzügy gyakorlat  2*    

Adózási alapismeretek 1     

Adózás gyakorlat  1*    

Számviteli alapismeretek 4     

Számvitel gyakorlat  3*    

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és adó-

zási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás    2  

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat     1* 

Adózás    3  

Elektronikus adóbevallás gyakorlata     1* 

10151-16 

Bérügyi szakfeladatok ellátása 

Bérügyi feladatok    2+2  

Bérügyi gyakorlat     1* 

10152-16 

Kis- és középvállalkozások gaz-

dálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása    2,5  

Üzleti tervkészítés gyakorlata     2* 

10153-16 

Könyvvezetési feladatok 

Könyvvezetés    4  

Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat     2* 

10154-16 

Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás    3  

Bérszámfejtési gyakorlat     2* 

10155-16 

Társadalombiztosítási szakfel-

adatok ellátása 

Társadalombiztosítás    2+2  

TB-gyakorlat     1* 

Heti óraszám összesen 24 11 0 25 10 

Összes óra 35 0 35 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70% - 30% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Irodai titkár (54 346 03) – a NAPPALI tagozat heti óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

5/13. és 2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
az első tanítási napon 

3 óra 

az első tanítási 

napon 3 óra 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2*  

10066-16 

Gazdálkodási alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 4   1  

Jogi ismeretek 1   1,5  

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat  7*   3* 

Irodai alkalmazások gyakorlata  2*   2* 

12083-16 

Gyorsírás 
Gyorsírás gyakorlata  6*   4* 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 
Kommunikáció a titkári munkában 3   2  

10072-16 

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és programszervezés 2   +2  

Rendezvény- és programszervezés 

gyakorlata 
 +2   5* 

12085-16 

Titkári ügyintézési gyakorlat 

Titkári ügyintézés 2   2+1  

Titkári ügyintézés gyakorlata  2*   5* 

11554-16 

Irodai szakmai idegen nyelv 
Irodai szakmai idegen nyelv 2*   3+1*  

- 
Irodai szakmai idegen nyelv 

gyakorlat 
 +2*    

Heti óraszám összesen 14 21 - 16 19 

Összes óra 35 160 35 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40% - 60% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Gazdasági informatikus (54 481 02) – a NAPPALI tagozat heti óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

5/13. és 2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
az első tanítási napon 

3 óra 

az első tanítási 

napon 3 óra 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2*  

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 2     

IT alapok gyakorlat  3*    

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 3     

Hálózatok I. gyakorlat  6+2*    

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 4     

Programozás gyakorlat  9+2*    

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 3+1*     

12002-16 

Gazdasági alapok és 

projektmenedzsment 

Gazdasági ismeretek    4,5+1  

Gazdasági ismeretek gyakorlat     4,5* 

Információs rendszerek    3,5  

Szakmai angol nyelv    1,5+2*  

10822-16 

Az informatika alkalmazása 

Projektmenedzsment gyakorlat     4,5* 

IR gyakorlat     2,5* 

IT alkalmazási gyakorlat     5,5+1* 

Számviteli IR gyakorlat     2* 

Heti óraszám összesen 13 22 0 15 20 

Összes óra 35 0 35 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40% - 60% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Szoftverfejlesztő (54 213 05) – a NAPPALI tagozat heti óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

5/13. és 2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
az első tanítási napon 

3 óra 

az első tanítási 

napon 3 óra 

- Szakmai angol nyelv gyakorlat     +2* 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2*  

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 2     

IT alapok gyakorlat  3*    

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 3     

Hálózatok I. gyakorlat  6+2*    

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 4     

Programozás gyakorlat  9+2*    

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 3+1*   +1*  

12011-16 

Szoftverfejlesztés 

Szoftverfejlesztés    7,5  

Szoftverfejlesztés gyakorlat     12* 

12012-16 

Webfejlesztés I. 

Webfejlesztés    4  

Webfejlesztés gyakorlat     5+1* 

Heti óraszám összesen 13 22 0 15 20 

Összes óra 35 0 35 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40% - 60% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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5.3.1.3 Szakgimnáziumi szakképzés (kifutó) – esti felnőttoktatás oktatás 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) – az ESTI tagozat éves óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

2/14. 

évfolyam 

éves óraszám éves óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
4 

(az első tanítási napon és 

a II. félév kezdésekor 2-2 óra) 

4 
(az első tanítási na-

pon és a II. félév kez-

désekor 2-2 óra) 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.    9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37*  

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 150     

Ügyviteli ismeretek +40     

Ügyviteli gyakorlatok  100*    

Általános statisztika 67     

Pénzügyi alapismeretek 130     

Pénzügy gyakorlat  43*    

Adózási alapismeretek 35     

Adózás gyakorlat  35*    

Számviteli alapismeretek 100     

Számvitel gyakorlat  60*    

10147-12 

Gazdálkodási feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek    45  

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás    95  

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat     20* 

Adózás    60  

Elektronikus adóbevallás gyakorlata     40* 

10149-12 Könyvvezetés és 

beszámoló-készítés feladatai 
Számvitel    110  

11505-12 

Könyvelés számítógépen 
Könyvelés számítógépen gyakorlat     70* 

11501-16 

Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás    36  

Projektfinanszírozás gyakorlata     36* 

11502-12 

Projektfolyamatok követése 

Projektfolyamatok követése    76  

Projekttervezés gyakorlata     20* 

Éves óraszám összesen 
522 

(+4) 
238 - 

468 

(+4) 
186 

Összes óra évfolyamonként 760 (+4) 0 654 (+4) 

Összes óra a 2 éves szakképzésben 1414 (990 elméleti + 424 gyakorlati) 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70% - 30% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  



KÉPZÉSI PROGRAM 
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Szakmai Programja 

Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) – az ESTI tagozat éves óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

2/14. 

évfolyam 

éves óraszám éves óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 4 (az első tanítási napon és 

a II. félév kezdésekor 2-2 óra) 
4 (az első tanítási napon és a 

II. félév kezdésekor 2-2 óra) 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37*  

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 150     

Ügyviteli ismeretek +40     

Ügyviteli gyakorlatok  100*    

Általános statisztika 67     

Pénzügyi alapismeretek 130     

Pénzügy gyakorlat  43*    

Adózási alapismeretek 35     

Adózás gyakorlat  35*    

Számviteli alapismeretek 100     

Számvitel gyakorlat  60*    

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás    37  

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat     20* 

Adózás    60  

Elektronikus adóbevallás gyakorlata     35* 

10151-16 

Bérügyi szakfeladatok ellátása 

Bérügyi feladatok    75  

Bérügyi gyakorlat     26* 

10152-16 Kis- és középvállalko-

zások gazdálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások gazdálko-

dása 
   47  

Üzleti tervkészítés gyakorlata     25* 

10153-16 

Könyvvezetési feladatok 

Könyvvezetés    72  

Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat     30* 

10154-16 

Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás    56  

Bérszámfejtési gyakorlat     30* 

10155-16 

Társadalombiztosítási szakfel-

adatok ellátása 

Társadalombiztosítás    75  

TB-gyakorlat     20* 

Éves óraszám összesen 
522 

(+4) 
238 - 

468 

(+4) 
186 

Összes óra évfolyamonként 760 (+4) 0 654 (+4) 

Összes óra a 2 évfolyamos szakképzésben 1414 (990 elméleti + 424 gyakorlati) 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70% - 30% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Szakmai Programja 

Irodai titkár (54 346 03) – az ESTI tagozat éves óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

2/14. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
4  

(az első tanítási napon és 

a II. félév kezdésekor 2-2 óra) 

4 
(az első tanítási na-

pon és a II. félév kez-

désekor 2-2 óra) 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37*  

10066-16 

Gazdálkodási alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 90   20  

Jogi ismeretek 30   20  

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat  125*   66* 

Irodai alkalmazások gyakorlata  50*   46* 

12083-16 

Gyorsírás 
Gyorsírás gyakorlata  120*   80* 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 
Kommunikáció a titkári munkában 66   37  

10072-16 

Rendezvény- és programszerve-

zés 

Rendezvény- és programszervezés 50   +37  

Rendezvény- és programszervezés 

gyakorlata 
 +40*   100* 

12085-16 

Titkári ügyintézési gyakorlat 

Titkári ügyintézés 52   +42  

Titkári ügyintézés gyakorlata  40*   100* 

11554-16 

Irodai szakmai idegen nyelv 
Irodai szakmai idegen nyelv 52*   +60*  

- 
Irodai szakmai idegen nyelv 
gyakorlat 

 +40*    

Éves óraszám összesen 
340 

(+4) 
415 96 

262 

(+4) 
392 

Összes óra évfolyamonként 755 (+4) 96 654 (+4) 

Összes óra a 2 éves szakképzésben 1409 (602 elméleti + 903 gyakorlati) 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40% - 60% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Szakmai Programja 

Gazdasági informatikus (54 481 02) – az ESTI tagozat éves óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

2/14. 

évfolyam 

éves óraszám éves óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
4 

(az első tanítási napon és 

a II. félév kezdésekor 2-2 óra) 

4 
(az első tanítási na-

pon és a II. félév kez-

désekor 2-2 óra) 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37*  

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 50     

IT alapok gyakorlat  60*    

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 70     

Hálózatok I. gyakorlat  160*    

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 94     

Programozás gyakorlat  236*    

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 90*     

12002-16 

Gazdasági alapok és projektme-

nedzsment 

Gazdasági ismeretek    100  

Gazdasági ismeretek gyakorlat     90* 

Információs rendszerek    50  

Szakmai angol nyelv    66*  

10822-16 

Az informatika alkalmazása 

Projektmenedzsment gyakorlat     90* 

IR gyakorlat     50* 

IT alkalmazási gyakorlat     120* 

Számviteli IR gyakorlat     42* 

Éves óraszám összesen 
304 

(+4) 
456 - 

262 

(+4) 
392 

Összes óra évfolyamonként 760 (+4) 0 654 (+4) 

Összes óra a 2 éves szakképzésben 1414 (566 elméleti + 848 gyakorlati) 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40% - 60% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Szakmai Programja 

Szoftverfejlesztő (54 213 05) – az ESTI tagozat éves óraszámai 
(a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraterv) 

az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

1/13. 

évfolyam 
ögy 

(éves 

óra-

szám) 

2/14. 

évfolyam 

éves óraszám éves óraszám 

e gy e gy 

- Osztályfőnöki 
4 

(az első tanítási napon és 

a II. félév kezdésekor 2-2 óra) 

4 
(az első tanítási na-

pon és a II. félév kez-

désekor 2-2 óra) 

- Szakmai angol nyelv gyakorlat     +37* 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37*  

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 50     

IT alapok gyakorlat  60*    

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 70     

Hálózatok I. gyakorlat  160*    

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 94     

Programozás gyakorlat  236*    

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 90*   +20*  

12011-16 

Szoftverfejlesztés 

Szoftverfejlesztés    126  

Szoftverfejlesztés gyakorlat     245* 

12012-16 

Webfejlesztés I. 

Webfejlesztés    70  

Webfejlesztés gyakorlat     110* 

Éves óraszám összesen 
304 

(+4) 
456 - 

262 

(+4) 
392 

Összes óra évfolyamonként 760 (+4) 0 654 (+4) 

Összes óra a 2 éves szakképzésben 1414 (566 elméleti + 848 gyakorlati) 

Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40% - 60% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, a + jelű órák forrása a szabad órakeret. 

(e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő gyakorlat)  
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Szakmai Programja 

5.3.2 Technikumi, 2020. szeptember 1-jétől indult képzések 

5.3.2.1 Technikumi képzés érettségire felkészítő szakasza 

Az óraterveket az Oktatási program 4.8. és 4.9. pontjai tartalmazzák. 

  



KÉPZÉSI PROGRAM 

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 146 

Szakmai Programja 

5.3.2.2 Technikumi nappali rendszerű szakképzés érettségizettek számára 

Heti óraterv 

a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (5 0411 09 02) 

 szakmai kimenet számára – NAPPALI szakképzés 
(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

- Osztályfőnöki 
az első 

tanítási napon 

3 óra 

az első taní-

tási napon 

3 óra 

Á
g

a
za

ti
  

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 1   

Kommunikáció 2   

Gazdasági és jogi alapismeretek 6   

Digitális alkalmazások 9*   

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 8   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Szövegbevitel számítógépen 2* 2* 2* 

Kommunikáció a titkári munkában 1 5 +1 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 2 2 4 

Munkaerő-gazdálkodás 2 2 2 

Szakmai idegen nyelv +2* +2* +2* 

Ügyfélszolgálati kommunikáció  4  

Üzleti adminisztráció  5 1,5 

Dokumentumszerkesztés  2* 3* 

Titkári ügyintézés  3 3 

Adózási ismeretek  2 6 

Könyvvezetési alapismeretek  2 2,5 

Gazdasági ismeretek  +2 +1 

Portfólió összeállítása  +2 +1 

Pénzforgalmi nyilvántartások   4* 

Munkavállalói idegen nyelv   2* 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 35 35 35 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, az egyes tantárgyak esetén a + jelet követő óraszám 

a programtantervben javasolt heti óraszámhoz viszonyított heti többletórák számát jelenti.  
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Szakmai Programja 

Heti óraterv 

az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (5 0417 13 01) 

(kereskedelmi logisztika szakmairány) 

szakmai kimenet számára – NAPPALI szakképzés 
(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

- Osztályfőnöki 
az első 

tanítási napon 

3 óra 

az első taní-

tási napon 

3 óra 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 1   

Kommunikáció 4   

Gazdasági ismeretek 6   

Digitális alkalmazások 9*   

Vállalkozások működtetése 4   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Raktározási alapismeretek 6   

Logisztika alapjai 3,5 3,5  

Szakmai idegen nyelv +1,5* +1,5* +3* 

Marketing alapjai  8  

Speciális áruk raktározása  2  

Közlekedésföldrajz  3  

Vezetési ismeretek  2  

Raktározás a gyakorlatban  6*  

Raktári mutatószámok  3  

Külkereskedelmi ismeretek  2 2 

Projektfeladat  +4* +2* 

Üzleti levelezés idegen nyelven   2,5+0,5* 

Szóbeli üzleti kommunikáció idegen nyelven   1,5+0,5* 

Szállítmányozási alapok   6 

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok   3 

Készletgazdálkodás   4 

Raktárirányítás   1,5+0,5 

Vállalati logisztika   3,5+0,5 

Projektmenedzsment szakaszai idegen nyelven   1* 

Projektek vezetése a gyakorlatban   1* 

Munkavállalói idegen nyelv   2* 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 35 35 35 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, az egyes tantárgyak esetén a + jelet követő óraszám 

a programtantervben javasolt heti óraszámhoz viszonyított heti többletórák számát jelenti.  
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Szakmai Programja 

Heti óraterv 

a Szoftverfejlesztő és –tesztelő (5 0613 12 03) 

szakmai kimenet számára – NAPPALI szakképzés 
(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

- Osztályfőnöki 
az első 

tanítási napon 

3 óra 

az első taní-

tási napon 

3 óra 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 1   

Informatikai és távközlési alapok I. 6*   

Informatikai és távközlési alapok II. 8*   

Programozási alapok 8+1*   

IKT projektmunka I. 6*   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Szakmai angol nyelv 2+1* 2+1* 2,5* 

Gépírás +2* +2*  

Asztali alkalmazások fejlesztése  10+2*  

Webprogramozás  8*  

Adatbázis-kezelés I.  4*  

Szoftvertesztelés  4*  

Projektmenedzsment gyakorlat  +2*  

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése 

és tesztelése 
  7* 

Frontend programozás és tesztelés   7* 

Backend programozás és tesztelés   6* 

Adatbázis-kezelés II.   2,5* 

IKT projektmunka II.   8* 

Munkavállalói idegen nyelv   2* 

HETI ÓRASZÁM ÖSSZESEN 35 35 35 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók, az egyes tantárgyak esetén a + jelet követő óraszám 

a programtantervben javasolt heti óraszámhoz viszonyított heti többletórák számát jelenti.  
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Szakmai Programja 

5.3.2.3 Technikumi esti rendszerű szakképzés, felnőttek oktatása 

érettségizettek számára 

Óratervek a 2020/2021. tanévben induló osztályok számára 

Éves óraterv 

a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (5 0411 09 02) 

szakmai kimenet számára – felnőttek oktatása (ESTI) 
(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 8   

Kommunikáció 18   

Gazdasági és jogi alapismeretek 54   

Digitális alkalmazások 80*   

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 72   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Szövegbevitel számítógépen 18* 18* 30* 

Kommunikáció a titkári munkában 18 36 20 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 18 24 62 

Munkaerő-gazdálkodás 18 24 30 

Szakmai idegen nyelv 18* 18* 34* 

Ügyfélszolgálati kommunikáció  36 0 

Üzleti adminisztráció  42 24 

Dokumentumszerkesztés  18* 44* 

Titkári ügyintézés  28 46 

Adózási ismeretek  24 92 

Könyvvezetési alapismeretek  18 40 

Gazdasági ismeretek  18 18 

Portfólió összeállítása  18 24 

Pénzforgalmi nyilvántartások   64* 

Munkavállalói idegen nyelv   30* 

ÉVES ÓRASZÁM ÖSSZESEN 322 322 558 

A nappali oktatás óraszámához viszonyított arány 
51,11% 51,43% 

51,26% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók.   
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Éves óraterv 

az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (5 0417 13 01) 

(kereskedelmi logisztika szakirány) 

szakmai kimenet számára – felnőttek oktatása (ESTI) 
(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

Á
g

a
za

ti
  

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 8   

Kommunikáció 45   

Gazdasági ismeretek 54   

Digitális alkalmazások 80*   

Vállalkozások működtetése 45   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Raktározási alapismeretek 54   

Logisztika alapjai 22 40  

Szakmai idegen nyelv 52* 52* 116* 

Marketing alapjai  72  

Speciális áruk raktározása  18  

Közlekedésföldrajz  27  

Vezetési ismeretek  18  

Raktározás a gyakorlatban  54*  

Raktári mutatószámok  25  

Külkereskedelmi ismeretek  18 32 

Projektfeladat  36* 32* 

Üzleti levelezés idegen nyelven   40* 

Szóbeli üzleti kommunikáció idegen nyelven   52* 

Szállítmányozási alapok   92 

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok   46 

Készletgazdálkodás   62 

Raktárirányítás   24 

Vállalati logisztika   54 

Projektmenedzsment szakaszai idegen nyelven   20* 

Projektek vezetése a gyakorlatban   20* 

Munkavállalói idegen nyelv   30* 

ÉVES ÓRASZÁM ÖSSZESEN 360 360 620 

A nappali oktatás óraszámához viszonyított arány 
57,14% 57,14% 

57,14% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók.   
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Éves óraterv 

a Szoftverfejlesztő és –tesztelő (5 0613 12 03) 

szakmai kimenet számára – felnőttek oktatása (ESTI) 
(érvényes: 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 8   

Informatikai és távközlési alapok I. 56*   

Informatikai és távközlési alapok II. 74*   

Programozási alapok 88*   

IKT projektmunka I. 52*   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Szakmai angol nyelv 63* 63* 102* 

Gépírás 36* 36*  

Asztali alkalmazások fejlesztése  114*  

Webprogramozás  72*  

Adatbázis-kezelés I.  36*  

Szoftvertesztelés  36*  

Projektmenedzsment gyakorlat  18*  

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése 

és tesztelése 
  112* 

Frontend programozás és tesztelés   112* 

Backend programozás és tesztelés   96* 

Adatbázis-kezelés II.   40* 

IKT projektmunka II.   128* 

Munkavállalói idegen nyelv   30* 

ÉVES ÓRASZÁM ÖSSZESEN 377 375 620 

A nappali oktatás óraszámához viszonyított arány 
59,68% 57,14% 

58,51% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók.   
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Óratervek a 2021/2022. tanévben induló osztályok számára 

Éves óraterv 

a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (5 0411 09 02) 

szakmai kimenet számára – felnőttek oktatása (ESTI) 
(érvényes: 2021. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 8   

Kommunikáció 18   

Gazdasági és jogi alapismeretek 54   

Digitális alkalmazások 80*   

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 72   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Szövegbevitel számítógépen 18* 18* 30* 

Kommunikáció a titkári munkában 18 36 20 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 20 26 66 

Munkaerő-gazdálkodás 18 24 30 

Szakmai idegen nyelv 18* 18* 30* 

Ügyfélszolgálati kommunikáció  36 0 

Üzleti adminisztráció  42 24 

Dokumentumszerkesztés  18* 44* 

Titkári ügyintézés  28 46 

Adózási ismeretek  24 92 

Könyvvezetési alapismeretek  18 40 

Gazdasági ismeretek  18 18 

Portfólió összeállítása  18 24 

Pénzforgalmi nyilvántartások   64* 

Munkavállalói idegen nyelv   30* 

ÉVES ÓRASZÁM ÖSSZESEN 324 324 558 

A nappali oktatás óraszámához viszonyított arány 
51,43% 51,43% 

51,43% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók.  
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Éves óraterv 

az Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (5 0417 13 01) 

(kereskedelmi logisztika szakirány) 

szakmai kimenet számára – felnőttek oktatása (ESTI) 
(érvényes: 2021. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 8   

Kommunikáció 45   

Gazdasági ismeretek 54   

Digitális alkalmazások 80*   

Vállalkozások működtetése 45   

S
za

k
ir

á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Raktározási alapismeretek 54   

Logisztika alapjai 22 40  

Szakmai idegen nyelv 52* 52* 114* 

Marketing alapjai  72  

Speciális áruk raktározása  18  

Közlekedésföldrajz  27  

Vezetési ismeretek  18  

Raktározás a gyakorlatban  54*  

Raktári mutatószámok  25  

Külkereskedelmi ismeretek  18 32 

Projektfeladat  36* 32* 

Üzleti levelezés idegen nyelven   40* 

Szóbeli üzleti kommunikáció idegen nyelven   52* 

Szállítmányozási alapok   92 

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok   46 

Készletgazdálkodás   62 

Raktárirányítás   24 

Vállalati logisztika   54 

Projektmenedzsment szakaszai idegen nyelven   20* 

Projektek vezetése a gyakorlatban   20* 

Munkavállalói idegen nyelv   30* 

ÉVES ÓRASZÁM ÖSSZESEN 360 360 620 

A nappali oktatás óraszámához viszonyított arány 
57,14% 57,14% 

57,14% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók.  
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Éves óraterv 

a Szoftverfejlesztő és –tesztelő (5 0613 12 03) 

szakmai kimenet számára – felnőttek oktatása (ESTI) 
(érvényes: 2021. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) 

Típus Tantárgy megnevezése 
1/13. évfolyam 2/14. 

évfolyam I. félév II. félév 

Á
g

a
za

ti
 

a
la

p
o
k

ta
tá

s 

Munkavállalói ismeretek 8   

Informatikai és távközlési alapok I. 56*   

Informatikai és távközlési alapok II. 74*   

Programozási alapok 88*   

IKT projektmunka I. 52*   

S
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k
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á
n

y
ú

 o
k

ta
tá

s 

Szakmai angol nyelv 65* 65* 106* 

Gépírás 36* 36*  

Asztali alkalmazások fejlesztése  114*  

Webprogramozás  72*  

Adatbázis-kezelés I.  36*  

Szoftvertesztelés  36*  

Projektmenedzsment gyakorlat  18*  

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése 

és tesztelése 
  112* 

Frontend programozás és tesztelés   112* 

Backend programozás és tesztelés   96* 

Adatbázis-kezelés II.   40* 

IKT projektmunka II.   124* 

Munkavállalói idegen nyelv   30* 

ÉVES ÓRASZÁM ÖSSZESEN 379 377 620 

A nappali oktatás óraszámához viszonyított arány 
60,00% 57,14% 

58,68% 

A *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók.  
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5.4 Az egyes évfolyamokra történő belépés 

A tanulók felvétellel és átvétellel kapcsolatos szabályait az iskola Nevelési programjának 

2.10. pontja a tartalmazza.  

Ha a tanuló kifutó, szakgimnáziumi rendszerű, érettségire felkészítő oktatásban vesz 

részt, és döntése alapján tovább szeretne tanulni az iskola OKJ-s rendszerű, komplex szakmai 

vizsgára felkészítő szakképzési (5/13.) évfolyamán, akkor az átvétel szabályait kell alkalmazni. 

Ha a tanuló jogosult az egyéves kifutó rendszerű szakképzésben részt venni, de döntése 

alapján ágazatot vált, és az érettségi vizsgát követő, 2 éves, technikumi rendszerű szakmai ok-

tatásba kíván bekapcsolódni, kérelemmel kell fordulnia az intézményvezetőhöz. Ekkor a tanuló 

előzetes szakirányú szakmai ismeretei és tanulmányai beszámíthatók az új tanulmányokba, 

amelynek mértékéről és tartalmáról az intézményvezető határoz. 

Az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamra jelentkezők jelentkezési lap leadásá-

val vagy elektronikus úton az iskola e-mail címére történő megküldésével, illetve az iskola 

honlapján elhelyezett Google űrlap kitöltésével és megküldésével is jelezhetik továbbtanulási 

szándékukat. A szakképzésbe történő belépés feltétele az eredményes érettségi vizsga igazo-

lása. A jelentkezők számára külön időpontban beiratkozást szervezünk, amikor be kell mutatni 

a személyes okmányokat, illetve a korábbi végzettségekkel kapcsolatos dokumentumokat, il-

letve ki kell tölteni a felvételhez szükséges, az iskola által előírt nyomtatványokat (pl. tanulói 

adatfelvételi lapot, a már meglévő szakmai végzettségekről szóló és az adatvédelmi nyilatko-

zatot). A beiratkozással jön létre a tanulói jogviszony, illetve a felnőttek oktatására jelentkezők 

esetén a felnőttoktatási jogviszony, amely utóbbi esetén a beiratkozónak felnőttképzési szerző-

dést kell kötnie az iskolával. (A felnőttképzési jogviszonyt és a felnőttképzési szerződés tartal-

mát a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szabályozza.) 

Ha a jelentkező a tanév megkezdését követően (a tanév közben) jelzi, hogy szeretne va-

lamelyik nappali munkarendű vagy felnőttoktatási szakképzési évfolyamra beiratkozni, akkor 

jogviszony-létesítési kérelemmel kell fordulnia az igazgatóhoz. A kérelemhez mellékelni kell 

a jelentkező korábbi tanulmányairól szóló dokumentumok másolatát, és az igazgató azok alap-

ján hoz döntést a felvételről, amelyről határozatban tájékoztatja a jelentkezőt. Ebben az esetben 

az elfogadott kérelem esetén az időbeni változások miatti hiányosságok pótlása a tanuló köte-

lezettsége, de ahhoz kérheti a szaktanárok segítségét. 

5.5 Az egyes évfolyamokra történő továbbhaladás 

speciális szabályai 

Az egyes évfolyamokra történő továbbhaladás általános szabályait az Oktatási program 

4.23.4. pontja tartalmazza. 

A kétéves időtartamú szakképzések esetén a felsőbb évfolyamba lépés feltétele az első 

évfolyam eredményes elvégzése. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb há-

rom tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. Ha a javítóvizsgán is elégtelen osztályzatot kap 

a tanuló, vagy a szakmai és vizsgakövetelményekben, illetve a szakmai programban előírt ösz-

szefüggő szakmai gyakorlatot nem teljesítette, akkor tanulmányait csak az évfolyam megismét-

lésével folytathatja. 
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Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a kép-

zésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második 

félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt  vevő 

személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlé-

sével folytatja. 

A szakmai vizsgákra bocsátás általános feltétele az iskolai rendszerű szakképzésben az 

utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése és a tanulmányokhoz előírt összefüggő szak-

mai gyakorlat teljesítése. Az egyéb, szakmánként eltérő külön feltételeket (pl. záródolgozat ha-

táridőre történő leadása, ágazati alapvizsga teljesítése) az egyes szakmákra vonatkozó szakmai 

és vizsgakövetelmények, illetve képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák. 

5.6 Az előzetes tanulmányok beszámításának módja, szabályai 

Iskolánk széleskörű lehetőséget biztosít a tanulók és a felnőttek oktatásában résztvevők 

számára korábbi tanulmányaik, illetve tudásuk beszámítására az intézményvezető részére be-

nyújtott kérelem alapján. A beadvány csak a képzés tartalmával vagy hosszával kapcsolatos 

kérést tartalmazhatja, mert a szakmai vizsgákkal kapcsolatos mentességet az előzetes tanulmá-

nyok beszámítása nem befolyásolja, ugyanis arról a szakmai vizsgáztatásra vonatkozó jogsza-

bályok rendelkeznek (a szakképzési törvény, illetve az OKJ-s képzéseknél a szakmai és vizs-

gakövetelmény, a technikusi vizsgánál a képzési és kimeneti követelmény is tartalmazhat erre 

vonatkozó szabályokat). 

A kérelem kötelező melléklete az előzetes tanulmányok vagy tudás igazolása, amelynek 

során az alábbi dokumentumok vagy azok másolata fogadható el: 

 korábbi középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítvány (középiskolai bizonyítvány), 

 korábbi felsőoktatási tanulmányokat igazoló oklevél vagy diploma, leckekönyv,  

 korábbi szakmai vizsgán kiállított, szakképesítés / szakképzettség / szakma megszerzé-

sét igazoló bizonyítvány vagy törzslapkivonat, 

 a beszámítandó tantárgy tematikájáról és a tantárgy részletes tartalmáról szóló, a ko-

rábbi képző által kiállított hivatalos igazolás, 

 a beszámítandó tudásról szóló munkahelyi hivatalos igazolás vagy egyéb, tanfolyam 

sikeres teljesítését igazoló dokumentum, 

 a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban (pl. vállalkozói jogviszonyban, mun-

kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő teljesíté-

sét igazoló hivatalos dokumentum, 

 minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelmező a be-

számítással érintett tantárgyat / tananyagtartalmat tanulta, a követelményeket korábban 

már teljesítette. 

Az intézményvezető a tanuló előzetes kérelme alapján, a benyújtott igazolásokat és do-

kumentumokat megvizsgálva, speciális esetben a szaktanárok javaslatát is figyelembe véve 

dönt a beszámítás módjáról és mértékéről. A beszámítás alapja szakgimnáziumi kifutó oktatás 
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esetén a szakmai és vizsgakövetelményekben, illetve technikumi szakmai oktatás esetén a kép-

zési és kimeneti követelményekben meghatározott szakmai tartalom, illetve a kérelemmel érin-

tett képzésre vonatkozó helyi tanterv tartalma. 

Az intézményvezető döntését indoklással ellátott határozatba foglalja és tájékoztatja a 

kérelmezőt. A döntés az alábbi lehet: 

 mentesítheti a kérelmezőt egyes tantárgyak / tantárgyrészek óráinak látogatása alól, 

 mentesítheti a kérelmezőt egyes tantárgyak / tantárgyrészek tanulása alól, de az értéke-

lés alól nem, 

 mentesítheti a kérelmezőt egyes tantárgyak / tantárgyrészek tanulása és értékelése alól,  

 lerövidítheti a képzési időt, 

 elutasíthatja a kérelmet. 

Ha a tanuló kifutó, szakgimnáziumi rendszerű, érettségire felkészítő oktatásban vesz részt 

és jogosult az egyéves kifutó rendszerű képzésben folytatni tanulmányait, de döntése alapján 

ágazatot váltana és az érettségi vizsgát követő, 2 éves, technikumi rendszerű szakmai oktatásba 

kíván bekapcsolódni, kérelemmel kell fordulnia az intézményvezetőhöz. Ekkor a tanuló kérel-

mére előzetes szakirányú szakmai ismeretei és tanulmányai beszámíthatók az új tanulmá-

nyokba, amelynek mértékéről és tartalmáról az intézményvezető határoz. 

Az érettségi vizsgát követő, kifutó (szakgimnáziumi), OKJ-s rendszerű, egyéves (nappali, 

5/13. évfolyamos), illetve az esti felnőttoktatási 2/14. évfolyam osztályaiba történő bekapcso-

lódás és beszámítás speciális szabályai: 

 Ha a tanuló az iskolánkban folytatja tanulmányait, és közvetlenül a 12. évfolyam elvég-

zése után szeretne a saját ágazatában az iskola nappali munkarendű szakképzésében to-

vábbtanulni, elegendő nyilatkozatot tennie erről a tényről. Megfelelő létszám esetén a 

tanuló által megjelölt, 1 éves képzésre vesszük fel a tanulót azzal, hogy a 9-12. évfolya-

mos ágazati tanulmányait automatikusan beszámítjuk. 

 Az 5/13. évfolyamos nappali oktatásra történő jelentkezés és bekapcsolódás feltétele az 

érettségi bizonyítvány megléte, a tanulandó szakképesítés ágazatával megegyező szak-

mai érettségi vizsgatárgyból tett sikeres érettségi vizsga és az oktatásba való bekapcso-

lódás iránti kérelem beadása. Túljelentkezés esetén a szakmai érettségi vizsgatárgy 

eredményét vesszük figyelembe. 

 Bekapcsolódhat a jelentkező a képzésbe akkor is, ha rendelkezik érettségi bizonyítvány-

nyal, valamint a tanulandó szakképesítés ágazatával megegyező szakképesítésből vagy 

részszakképesítésből sikeres szakmai vizsgát tett, és azt a szakmai vizsgán kiállított 

törzslapkivonattal vagy a szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal alá tudja támasztani. 

Ebben az esetben is kérelemmel kell fordulni az intézményvezetőhöz a beszámítás mér-

tékében megállapítása érdekében.  

 Csatlakozhat a képzéshez az a jelentkező is, aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal 

és szakirányú felsőoktatási szakon folytat vagy folytatott tanulmányokat. A bekapcso-

lódást és a beszámítást ekkor is kérelem beadásával kell jelezni az intézményvezető felé. 
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5.7 Az oktatásszervezés új irányai 

5.7.1 TEA 

A szakképzésben komoly szemléletváltás kezdődött meg a tanulási eredmény alapú 

(TEA) oktatás fogalmának bevezetésével, amely a hagyományos, tanárközpontú megközelítés 

helyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy a tanuló mit tud, mit ért, és mire képes, miután lezárt egy 

tanulási folyamatot, függetlenül attól, hogy hol, hogyan, mikor szerezte meg ezeket a kompe-

tenciákat. Ehhez az oktatónak olyan tanulástámogatási és módszertani repertoárral kell rendel-

keznie, amellyel elő tudja segíteni a meghatározott tanulási eredmények elérését. Emellett na-

gyon fontos szerepet kap az objektív mérőeszközökkel történő mérés és értékelés. Ezt a szak-

képzés átalakítását megelőzően is különösen fontosnak tartottuk, de a Szakképzés 4.0 beveze-

tésével több téren is segítséget kaptunk: oktatói testületünk a továbbképzéseken szerzett isme-

reteknek köszönhetően új módszertani ismeretekkel gazdagodik, tanulóink ki- és bemeneti mé-

rését pedig online, központi mérőeszközzel végezzük. A mérések eredményeit egyénileg kiér-

tékelve személyre szabott fejlesztési tervet tudunk készíteni a fejlesztésre szoruló tanulók szá-

mára, illetve kiemelten, differenciálva tudunk foglalkozni a tehetséges diákokkal. 

Ennek következtében a képzési programunkat is a kimenet, a tanulási eredmény oldaláról 

megközelítve kell kialakítanunk, amely tanulást és a tanulót helyezi a középpontba. Természe-

tesen ez összhangban van a Szakképzési Törvénnyel, az iskolánkban oktatott szakmák képzési 

és kimeneti követelményeivel és a programtanterveivel. 

5.7.2 Projektoktatás 

A projektoktatás bevezetésével a célunk az, hogy az egymással egy projektben (egy té-

mában) együttműködő tanulók egy célt több oldalról járnak körül, dolgozzanak fel. A lényege, 

hogy a tanulók tevékenységeken keresztül sajátítsák el a projekt tárgyával kapcsolatos ismere-

teket. Ez eszköze a tehetség kibontakoztatásának, de a tanulási kudarcok leküzdésének is. Isko-

lánkban ezeket a projekteket az adott képzés oktatási rendjéhez illeszkedően, osztályonként 

meghatározott napi projektsávok bevezetésével oldjuk meg. 

5.7.3 A szakképzést segítő külső, duális partnerek 

Iskolánk szoros kapcsolatban van olyan külső partnerekkel, akik a diákjaink szakmai, 

gyakorlati oktatásában segítséget nyújtanak. A rendszeresen megrendezett pályaorientációs na-

pokon és workshopokon a partnercégek képviselői mutatják be a tanulóknak a cégük életét, a 

mindennapi szakmai munkát. A meghívott előadók révén olyan gyakorlati ismereteket szerez-

hetnek a nálunk tanulók, amelyek birtokában könnyebben boldogulnak majd a munkaerőpia-

con. Az iskolánk által szervezett szakdolgozati bemutatókon pedig diákjaink számára biztosí-

tunk bemutatkozási lehetőséget olyan szakemberek előtt, akik szakmai tanácsokkal látják el a 

tanulókat. Diákjaink által kedvelt tapasztalatszerzési lehetőség a cégek által szervezett verse-

nyeken való részvétel. Oktatóink pedig szakmai továbbképzés céljából állnak rendszeresen kap-

csolatban külső, céges partnereinkkel. 

A fentiek megteremtik annak a lehetőségét, hogy az eddig együttműködésünket elmé-

lyítve, a cégek akár a duális képzés terén, partnerszervezetként működjenek tovább. Ennek 
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megfelelően az Informatika és távközlés ágazat Szoftverfejlesztő és –tesztelő, valamint a Ke-

reskedelem ágazat Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakképesítések oktatásában 

keressük azokat a partnereket, akik a programtantervben szereplő, tantárgyanként eltérő, 

10-80% közötti gyakorlati óraarányban, duális rendszerben vállalják diákjaink gyakorlati kép-

zését. A Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítés 

esetében a képzés órakeretének 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebo-

nyolítani, de ezen képzés esetében is törekszünk arra diákjaink céges környezetben szerezzek 

gyakorlati tapasztalatokat, ezért ebben az irányban is szeretnénk kiépíteni partnerkapcsolatot a 

gazdasági élet szereplőivel. 

5.8 A szakmai gyakorlat képzési helyeinek 

és formáinak bemutatása 

Az intézményben a gyakorlati képzés az intézményi gyakorlóhelyeken történik. Az ösz-

szefüggő/egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a gazdálkodó szervezeteknél együttműkö-

dési megállapodás keretében folyik. A gyakorlati képzés tartalmát, az összefüggő/egybefüggő 

szakmai gyakorlat idejét, évfolyamát a szakképzési kerettantervek/ programtantervek határoz-

zák meg. A gyakorlati oktatás tanterve vonatkozik a tanítási évben szervezett gyakorlati okta-

tásra és az összefüggő szakmai gyakorlatra is. 

5.8.1 A szakmai gyakorlat célja 

A szakmai gyakorlat célja a tanult szakmai ismeretek és készségek alapján a szakmai 

tudás és a szakmához leginkább szükséges személyes, társas és módszertani kompetenciák al-

kalmazási szintre fejlesztése, a munkavállalói kompetenciák továbbfejlesztése tényleges mun-

kahelyi környezetben. A gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni, amely az adott szak képzési 

céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik. 

Konkrét célok: 

 a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, az elsajátított ismeretek szintetizálása, adap-

tálása a gyakorlatban; 

 az elméleti ismeretek és a gyakorlat közötti kapcsolatok felismerése, előmozdítása, ösz-

szekapcsolása valóságos helyzetekkel; 

 információk gyűjtése a szervezeti struktúráról; 

 önismeret fejlesztése, a tanulók munkavállalási esélyeinek javítása. 

A tanulók elsajátítandó kompetenciáival és a gyakorlattal kapcsolatos szakmai elvárások: 

 a problémamegoldó technikák gyakorlati alkalmazása, a döntések előkészítése és meg 

valósítása során; 

 az intézmény vezetése által kijelölt területeken önálló munka végzése, megszervezése a 

rendelkezésre álló infrastruktúra felhasználásával; 

 kommunikációs és prezentációs készség fejlesztése; 

 a cég jellemző tevékenységének és várható szakképzettségének megfelelően tevékeny-

ség folytatása; 

 a szakma megismertetése a tanulóval, a pályára való alkalmasság megerősítése. 
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5.8.2 A gyakorlat formái és helyszínei 

A diákok a szakmájuk munkaterületének megfelelő gazdálkodó szervezetnél teljesíthetik 

a kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlatot. A gyakorlati képzés mind széleskörűbb meg-

valósítása érdekében olyan vállalati partnerekkel kívánunk együttműködni, akik tanulóink szá-

mára képesek biztosítani az egybefüggő nyári szakmai gyakorlat ideje alatt a valós vállalati 

környezetben való tanulás lehetőségét, elősegítve ezzel a piacképes és legújabb szakmai isme-

retek elsajátítását. Emellett törekszünk olyan kapcsolatok kialakítására is, amelyeknek köszön-

hetően a duális képzés megvalósulhat iskolánkban. 

A gyakorlóhelyek kiválasztása történhet: 

 tanulók javaslatai alapján, 

 cégek, intézmények megkeresése alapján, 

 az intézmény regionális adatbázisában szereplő információk alapján. 

A gyakorlóhely vezetője jelöli ki a gyakorlatért felelős személyt, akinek a törvényi előírásoknak 

meg kell felelő szakmai végzettséggel kell rendelkeznie. 

A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki 

 megfelelő szakirányú szakképesítéssel, 

 legalább ötéves szakmai gyakorlattal, 

 mestervizsgával vagy a kamara gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvány-

nyal rendelkezik, 

 büntetlen előéletű, 

 nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatá-

lya alatt. 

Egybefüggő szakmai gyakorlat az iskolai rendszerű szakképzésben csak a tanítási éven 

kívüli időszakban szervezhető. 

A képzési idő a fiatalkorú tanuló esetében a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig 

a napi 8 órát nem haladhatja meg. A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre 

nem vehető igénybe. 

A tanulók védelmének érdekében rögzítésre kerül, hogy a gyakorlati képzés csak a tanév 

szorgalmi időszakában – ide nem értve őszi, a téli és a tavaszi szünet idejét - szervezhető meg. 

Kivételt képez ez alól a nyári szünet az összefüggő szakmai gyakorlat és a mulasztás pótlása 

tekintetében. A tanuló a szakmai programban a szorgalmi időszakra és az összefüggő szakmai 

gyakorlatra meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kö-

telezhető. A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet 

sor az elméleti képzési napokon, a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, 

amelyen minden tanuló részvétele kötelező, a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a 

tanulmányokat befejező  szakmai vizsgája napjain, továbbá minden olyan esetben, amikor a 

munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. 

A szakképzésben részt vevő tanuló részére a gyakorlati képzőhely szervezője köteles fe-

lelősségbiztosítást kötni. A tanuló javára megkötött felelősségbiztosítás a tanulónak okozott kár 

megtérülését biztosítja, míg a balesetbiztosítás a tanuló balesete esetén nyújt térítést a tanuló-

nak. 
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A gyakorlati képzést szervező szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló részére 

az együttműködési megállapodás alapján a nappali rendszerű oktatásban és nappali oktatás 

munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő/egy-

befüggő szakmai gyakorlat idejére. 

5.8.3 A gyakorlat értékelése 

Az összefüggő/egybefüggő szakmai gyakorlatot teljesítő tanulók kötelesek foglalkozási 

naplót vezetni. A foglalkozási napló vezetésének kötelező tartalmi elemei: az elvégzett szakmai 

tevékenységek leírása tantárgyanként, valamint az ezekre fordított idő, a tanulók értékelése, 

részvétele és mulasztása a képzés során. 

A gyakorlati képzésért felelős személy a gyakorlati időszak végén értékeli a tanuló mun-

káját. 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő/egybefüggó szakmai gyakorlat időtartama 

a szakképzési kerettantervek/programtantervben meghatározottak szerint a szakgimnáziumi 

(4 éves) ügyvitel, és a technikumi (5 éves) kereskedelem ágazaton a 10. évfolyamot követően 

140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra. A 2 évfolyamos technikumi kereskedelem ágaza-

toa szakképzés esetén pedig az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

5.8.4 A gyakorlati képzésről való mulasztás kezelése 

A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, 

és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy szorgalmi időszakon kívüli összefüggő/egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazo-

latlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő/egybefüggő gyakorlat 

foglalkozásainak húsz százalékát, az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb 

évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon 

kívüli összefüggő/egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasz-

tást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a kép-

zésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben meghatározott mértéket eléri és a mu-

lasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet, amennyiben 

a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gya-

korlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola oktatói testülete saját hatáskörében 

(önkényesen) dönt, amely döntés megfellebbezhetetlen.  

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő gyakorla-

tot, ha azt korábban már teljesítette. 

5.9 Az ágazati alapvizsga szabályai 

Az ágazati alapoktatás a szakképzés új rendszerében, a 2020/2021. tanévben tanulmányo-

kat kezdő és a 9.c osztályos (nyelvi előkészítő osztályos) tanulókra vonatkozik elsőként. A 

technikumi szakmai oktatásban résztvevő diákok az ágazati alapoktatás során 

széleskörű, az adott ágazatra jellemző alapismeretekre tesznek szert, ezért az ágazati alap-

vizsga az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompeten-
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ciát méri egy országosan egységes eljárás keretében. Az ágazati alapvizsga így az ágazati alap-

oktatást zárja le: a 9. évfolyamra beiratkozottaknak a 10. évfolyam végén, az érettségi vizsgát 

követően csatlakozók számára az első szakképzési év félévét követően kell alapvizsgát tenniük, 

tartalmát és a tartalomra vonatkozó speciális szabályokat az egyes ágazatok képzési és kimeneti 

követelményei tartalmazzák. 

Az ágazati alapvizsga egy tanulmányok alatti vizsga, ezért a megszervezésére és a lebo-

nyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni azzal a különbséggel, hogy 

az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának elnökét az iskola székhelye szerint illetékes gazda-

sági kamara delegáltja.  

Az ágazati alapvizsga sikeres teljesítése jogosulttá teszi a tanulót a duális képzésbe tör-

ténő belépésre, illetve a szakmaválasztásra. Az ágazati alapvizsga eredménye a szakmai vizsga 

eredményébe beszámít. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy szakma megszerzését követően az 

adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, az ágazati alapvizsgát nem kell megis-

mételnie. Egyes szakmák esetében az ágazati alapvizsga teljesítése a képzési és kimeneti köve-

telményekben meghatározott munkakör betöltésére is jogosít. 

Az ágazati alapvizsga teljesítését az adott év végi bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben továbbra is 

részt vehet a tanuló, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett, melynek javítóvizsgáját a tanév má-

sodik félévében kell letennie. A képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető 

javítóvizsgán, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett, ezért a tanulmányait az ágazati alapoktatás 

megismétlésével folytatja. 

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően külön felvételi eljárás nélkül folytathatja 

tanulmányait az iskolában úgy, hogy az általa választott szakmáról az ágazati alapoktatás során 

az igazgató által meghatározott időszakon belül nyilatkoznia kell. Iskolánkban a nyilatkozatté-

tel határideje a 10. évfolyam tanévének május hónapja. 

 

Az ágazati alapvizsga és javítóvizsgáinak időpontjai 

 

képzési típus 
5 (és 5+1) éves 

szakmai oktatás 

nappali munkarendű 

szakképzés 

esti rendszerű 

felnőttek oktatása 

melyik 

évfolyamon? 

10. évfolyam 

végén 

1/13. évfolyam 

I. félévének lezárását 

követően 

1/13. évfolyam 

I. félévének lezárása 

előtt 

alapvizsga 

időszaka 

május 15. és 

június 15. között 
február 

a felnőttoktatásra kije-

lölt félévi vizsgahéten 

javítóvizsga 

időszaka 
augusztus 21-31. március-április március-április 
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Az ágazati alapvizsga alóli mentesülés  

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell 

tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, 

előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatás-

ban, ha a beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. 

Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyel-

men kívül hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított sú-

lyozásának megfelelően kell megállapítani. 

5.10 Az értékelés speciális szakképzési szabályai 

Az egyes évfolyamok, osztály- és képzési típusokra vonatkozó értékelés általános szabá-

lyait, valamint az évközi dolgozatok és feleletek, a felnőttoktatás / felnőttek oktatása esetén a 

félévi és az év végi vizsgák értékelésére kialakított, teljesítményszázalékon alapuló értékelési 

kategóriákat az Oktatási program 4.23.4 pontja tartalmazza. 

A szakmai vizsgára vonatkozó értékelés előírásait a szakképzési törvény, valamint a szak-

mai és vizsgakövetelmény, illetve a képzési és kimeneti követelmény tartalmazza. 

 

Nappali munkarendű szakképzés 

Az egyes tantárgyakból minimumkövetelmény, hogy a tanulóknak félévenként legalább 

három érdemjegye legyen. Hiányzás esetén a dolgozat pótlására a tanár által kijelölt időpontban 

van lehetőség. 

A félévi, illetve év végi osztályzatokat az évközi érdemjegyek alapján állapítjuk meg. 

Az év végi osztályzat megállapításakor a tanuló egész éves teljesítményét vesszük figyelembe. 

 

Felnőttoktatás / felnőttek oktatása 

A kifutó rendszerű, esti munkarendű felnőttoktatás keretében megvalósuló oktatás során 

a félévi és a tanév végi értékelés zárójeggyel történik. Ennek megállapítása tantárgyspecifikus: 

a tanulók a tanév elején tájékoztatást kapnak arról, hogy a zárójegy megállapítása évközi rend-

szeres értékelés (pl. dolgozatok megírása, beadandó gyakorlati feladatok elkészítése és leadása) 

alapján történik, vagy félévkor és tanév végén vizsgán kötelesek számot adni tudásukról. 

Amennyiben a tanuló a félév végén nem értékelhető, és emiatt nincs félévi zárójegye, a 

félévi tanulmányi követelmények teljesítésének pótlását köteles a szaktanárral egyeztetni, és a 

II. félévben a pótlást elvégzeni. 

A technikumi rendszerű felnőttek oktatásában is ezeket a szabályokat követjük azzal a 

különbséggel, hogy a szakmai oktatásban résztvevőkkel megkötött felnőttképzési szerződés 4. 

pontja részletesen tartalmazza a teljesítmény ellenőrzésére és az értékelés ütemezésére vonat-

kozó információkat. 
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6. MELLÉKLETEK 

6.1 Az alkalmazott tantervek 

Az alkalmazott tanterveket a mellékelt Excel fájlok tartalmazzák. 

6.2 A főszakképesítés órakeretén felül 11-12. évfolyamon 

választható tantárgyak szakmai tartalma 

 

I. A „Gazdasági számítások” tantárgy szakmai tartalma 

Főbb témakörei 

- halmazok a gazdasági számításokban 

- függvények ábrázolása haladó szinten 

- gazdasági összefüggések bemutatása, elemzése függvények segítségével 

- kijelentéskalkulus 

- a lineáris algebra alkalmazása: mátrixok, mátrixműveletek, determinánsok 

- gráfok alkalmazása a gazdasági és informatikai feladatok megoldásában 

- a kombinatorika és a valószínűségszámítás alkalmazása a gazdasági számításokban 

- magasabb szintű statisztikai számítások és elemzések 

- a fenti témakörök informatikai vonatkozásai 

A részletes szakmai tartalom kidolgozás alatt áll. 

 

II. A „Tízujjas vakon gépírás” tantárgy szakmai tartalma 

Témakörök 

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 mi-

nimális 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), sor-

váltás (enterhasználat) gyakorlása. 

Folyamatos másolás sortartással. 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos betű-

zés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 
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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 rögzí-

téséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, mondatgyakorlatok. 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája. 

 

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. 

 

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. 
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7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Szakmai Programot az iskola oktatói  testülete fogadja el, majd a főigazgató a kancellár 

egyetértésével hagyja jóvá. 

A Szakmai Program hatálybalépésével érvényét vesztik az intézmény közvetlen jogelődeinek 

eddig hatályos, jóváhagyott Pedagógiai Programjai. 

A hatályba lépett Szakmai Programot meg kell ismertetni az intézmény azon alkalmazottaival 

is, akik nem tagjai az oktatói testületnek, valamint a szülőkkel és más intézményhasználókkal. 

Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése – a Szakmai Program módosítása nélkül – 

az iskola igazgatójának felelőssége. 

 

A Szakmai Program nyilvánossága: 

A Szakmai Program egy-egy nyomtatott példánya megtalálható az iskola titkárságán, az is-

kola könyvtárában, valamint digitális formában az iskolai weblapon, illetve az iskola belső 

hálózatán. 
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8. ZÁRADÉK 

1. A Szakmai Programot az oktatói testület elfogadta.  

 

A Szakmai Program 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Kelt: Szeged, 2020. augusztus 29. 

 

  .................................................  

  Sutka Irén 

  igazgató 

 

 

 

2. Véleményezte a Diákönkormányzat. 

 

 

Kelt: Szeged, 2020. augusztus 28. 

 

  .................................................  

  Ull Csaba 

  IDB képviselője 

 

 

3. Jóváhagyta a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója és kancellárja. 

 

 

Kelt: Szeged, 2020. augusztus 31. 

 

  .................................................  

  Erdélyi Margit 

  főigazgató 

 

 

  .................................................  

  Avramucz Mihály 

  kancellár 


