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„Imádott hazám feldicsőülésére 

intézem minden erőmet.” 

(Táncsics Mihály) 
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2. Szakképző (9 – 11. évfolyam) 

a) Óraterv 

 

A 2013/2014. tanévtől kezdve az alábbiak szerint vezetjük be felmenő rendszerben a 

kerettantervvel induló duális 3 éves szakképzés helyi tantervét 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

 1/9. 2/10. 3/11. 

Magyar – Kommunikáció 2 1 +1,5 

Társadalomismeret 2 1+1 - 

Idegen nyelv * 2 2 2 

Matematika 2+1 1+1 +1 

Természetismeret 3 - - 

Informatika 1+1 - 1,5 

Osztályközösségépítő program 1 1 1 

Testnevelés 5-2 5-2 5-2,5 

Közismeret összesen 18 11 9,5 

Szakmai elmélet 5 11 8 

Szakmai gyakorlat 12 14 17,5 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Összesen: 35 36 35 

 
 

*Csoportbontásban kell oktatni. 
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A szakiskola hatályos óraterve a 2012/2013 tanévig 

 

Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként 

 9. 10. 

Magyar nyelv és irodalom 3 3 

Történelem és társadalomismeret 2 2 

Idegen nyelv+ 3 3 

Matematika 3 3 

Informatika+ 1 1 

Fizika 2 1 

Biológia/egészségtan 2 1 

Kémia  2 

Földünk és környezetünk 2  

Ének-zene 1 1 

Rajz és vizuális kultúra 0,5 0,5 

Testnevelés és sport 2 2 

Szakmai alapozás+ 5* 7** 

Osztályfőnöki 1 1 

Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27,5 

Szabadon választható: Testnevelés 0,5 0,5 

 

 

* 9.évfolyam 2 óra elmélet  

  3 óra gyakorlat + 2 hetente tömbösítve (csoportbontás) 

** 10.évf. 2 óra elmélet   

5 óra gyakorlat 

+ Csoportbontásban kell oktatni (idegen nyelv, informatika, szakmai alapozás, gyakorlat) 
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Az „előrehozott” szakképzés hatályos óraterve a 2012/2013 tanévig 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

 1/9. 2/10. 3/11. 

Magyar nyelv és irodalom 4 - - 

Történelem-szoc.-állampolg. ism. 4 - - 

Idegen nyelv + 3 - - 

Matematika 4 - - 

Informatika + 3 - - 

Természettudományok 

- biológia 

- fizika 

- földrajz 

- kémia 

4 - - 

Művészeti (rajz, vizuális kultúra) 3 - - 

Osztályfőnöki 1 0,5 0,5 

Testnevelés 2 1 1 

Szakmai elmélet - 12,5 9 

Szakmai gyakorlat + 7 21 24,5 

Összesen: 35 35 35 

 

 

+ Csoportbontásban kell oktatni (idegen nyelv, informatika, szakmai gyakorlat) 
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A kamarai programmal induló duális szakképzés hatályos óraterve a 2012/2013 tanévig 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

 1/9. 2/10. 3/11. 

Matematika 2   

Magyar 3 2 1 

Történelem.  4  

Idegen nyelv + 2   

Természettudomány 
2 2  

Informatika + 1   

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 2 1 1 

Szakmai elmélet 6 7 7 

Szakmai gyakorlat + 12 14 21 

Összesen: 35 35 35 

 

 

+ Csoportbontásban kell oktatni (idegen nyelv, informatika, szakmai gyakorlat) 
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b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 

Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő 

szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben, ezért kitüntetett 

szerepet játszik a szakiskola közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos 

alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A 

program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi 

tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, 

közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.  

Ez a tantervi program elsősorban nem ismereteket kínál, hanem a szemléletet alakítja, azt 

mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogy lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást 

és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy 

tanulni és gondolkodni kell. Hogy a rossz válasz jobb, mintha eleve elutasítjuk a gondolkodást. A 

program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja a tanulókat 

fejlődésük, boldogulásuk érdekében. 

A kerettanterv fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az 

iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot tapasztalt 

diákoknak, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is 

adhat. Mindeközben remélhetően kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános 

iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük képességeiket. A program szokatlansága 

ellenére is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való felkészülés során is 

hasznosíthatnak azok, akik tovább akarnak tanulni.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell 

tanítani. A tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz.  

Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a)kommunikáció, b) nyelvtan, 

c) szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. Törekedni kell 

arra, hogy a beszéd mellett minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a helyesírás gyakorlására, 

irodalmi művekkel, képekkel való találkozásra. Ezek arányát és mélységét azonban az 

érintettségnek, az érdeklődésnek kell meghatároznia.  

A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció 

technikáinak elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez 

kapcsolódik. Ezt a területet mindig kiemelten kell kezelni. Olyan helyzeteket kell teremteni, 

amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; az elméletnél sokkal fontosabb a 

gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig számos területet érint a 

kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az életből vett szituációs 

játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg szövegtani feladat egyaránt 

lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az osztály érdeklődését. Meg kell 

érinteni a diákokat, érzékennyé kell őket tenni a téma iránt, felkelteni az érdeklődésüket, 

megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem fölöslegesnek tűnő tudást hordoznak, hanem a 

mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való foglalkozással életminőségüket, 

sikerességüket tudják javítani. 

Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az általános 

iskolában tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy a nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál sokkal szélesebb 

körben is értelmezhető. Ebben a csomópontban szerepelhetnek a külön meg nem jelölt, a tanár 

által az osztály, esetleg az egyes tanulók fejlesztési igényei szerint megválasztott rövid és 

szisztematikus helyesírási feladatok is.  

A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség 

fejlesztése. Minél több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is olvassanak, 
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mivel sok esetben éppen olvasási nehézségeik miatt küzdenek alapvető szövegértési gondokkal. 

Az írásos feladatok is fontosak, füzetbe és feladatlapokra is írhatnak a tanulók. Az írásbeli 

munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint óra közben. A tanulók kapjanak 

lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő szövegértési problémájukat felvethessék 

ezeken az órákon. 

Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik semmilyen 

kánon követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg szerepel a magyar 

és világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal találhatók az 

anyagban, hogy a mai szövegeknek is legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a diákokat, illetve 

hogy a tanulók kortárs alkotásokkal is találkozzanak. Ezekben az esetekben se hagyományos 

műelemzés folyjon, hanem kerüljön sor a személyes érzések, az érintettség, a szövegek által 

kiváltott reakciók megbeszélésére.  

Nem irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket kell tanítani, hanem egy-egy mű adott 

témához kapcsolásával azt kell megmutatni, hogy az irodalmi szöveg is lehet érdekes, izgalmas, 

kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb az esély az 

olvasással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. Bár nincs irodalomtörténet, a különböző 

korokból vett (főleg magyar) irodalmi szövegek arra is jók, hogy felismerjék a diákok, hogy ezek 

a szövegek egy hagyomány és a magyar kultúra részei. A modern szerzők, a modern kultúra, sőt 

a tömegkultúra is segíthet eljutni a klasszikus értékekhez, hiszen a populáris kultúra általában a 

klasszikus kultúra alapvető struktúráit másolja, annak eszköztárát veszi át, tematikája pedig 

sokszor motiválóbb és érdekesebb lehet a diákok számára.  

A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakiskolai 

tanulók többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a 

műalkotásokkal találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, gondolkodni 

akaró embereket nevelése a cél.  

A kerettanterv épít az egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális kultúrára (fotó, 

film, digitális tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív jelenségeinek 

.évfolyamértelmezésére is. A fiatalok sokszor könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás 

felől a szövegekhez, mint fordítva. A most szakiskolába kerülő fiatalok már a Z generáció tagjai, 

akik a digitális világba születtek, teljes természetességgel használják a digitális eszközöket, 

szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal nehezebben illeszkednek be szűk környezetükbe. A 

kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak ezt figyelembe kell vennie. 

Ugyanakkor a média működésének, illetve a manipuláció hatásmechanizmusainak megértése is 

nagyon fontos cél. 

A Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (KOMA) műveltségterület a Szaki 

programban kitüntetett szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül többnek a 

fejlesztésében is szerepe van: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia 

fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulási képességek fejlesztésében, a szociális és állampolgári 

kompetencia erősítésében, sőt a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy szerepe van. Az 

általános iskolát végzett tanulók jó része az alapvető kompetenciák hiányában érkezik a 

szakiskolába, tehát egy alapos mérés után fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell 

részesülniük. Az általános iskolából hozott hiányok csökkentése mellett tovább kell fejleszteni 

kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A NAT-ban is megfogalmazott 

nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek abban, hogy a tanulók 

önismerete, erkölcsi magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti 

elkötelezettsége megfelelően alakuljon. Ezt a fejlesztést a 9. évfolyamon tervszerűen kell 

elkezdeni, hogy mire a tanulók elhagyják a szakiskolát és munkába állnak, felelősségteljes 

állampolgárokká, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. 

 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 
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9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 1 36 

 

 

9. évfolyam 

 

Új ismeretek, gyakorló órák Ismétlés, összefoglalás, 

mérés-értékelés 

Összes óraszám 

64 8 72 

 

 

A 9. évfolyamon heti két óra áll rendelkezésre. A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi 

le, azaz 64 órát határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program ezen az évfolyamon 

négy, egy-egy negyedévet átívelő, közös, az osztály számára megvalósítandó projektfeladatot is 

ajánl: az első negyedévben egy virtuális osztálykönyvet hoznak létre a diákok, mely alkalmas az 

osztály megismerésére, a közös munka, feladatvégzés kereteinek megtalálására. A második 

negyedévben osztályújságot készítenek, ennek megvalósításához már magasabb szintű 

együttműködésre van szükség. A harmadik negyedévben egy történetet írnak közösen (ehhez 

készíthetnek fotókat, rövidfilmeket is), a negyedik negyedévben ebből a történetből képregényt 

készítenek.  

 

A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 

a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 

legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 

ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak felidézésére;  

legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;   

tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 

szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésében; 

ismerjék meg az online kommunikáció módjait írott és íratlan szabályait. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 

Órakeret:  

8 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs 

ismeretek. A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az 

együttműködésre. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a 

kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az 

üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, 

köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének 
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fejlesztési 

feladatok 

felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint a 

tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek 

megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és 

eszközeinek ismerete, a manipuláció felismerése. Az online 

kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak megismerése; 

az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A 

kommunikáció alapmodellje, összetevőinek azonosítása, 

értelmezése. 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési 

mechanizmusai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a 

megértésben; a verbális és a nonverbális kommunikáció 

összhangja; dekódolás.  

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. 

Generációs megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. 

szleng, réteg- és csoportnyelvek). 

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A 

kommunikáció sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a 

megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett 

a Facebookon, e-mailben és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi 

játszmák. 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák 

érvényesülésének vizsgálata.  

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A 

társadalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A 

társadalmi kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. 

menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések 

értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és 

hatásmechanizmusai.  

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem 

felkeltése, fenntartása beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

társadalmi 

kommunikáció, 

tömegkommunikáció, 

centrum-periféria. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

Idegen nyelv: 

nonverbális 

kommunikáció, 

testbeszéd, eltérő 

szabályok különböző 

kultúrákban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, 

térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, 

kommunikációs zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, 

manipuláció, sajtó, netikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

Órakeret:  

8 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek 

működéséről, a tömegkommunikációról és a manipulációról. 

Ismeretek a vizuális kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv 

elemzésében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/jellegzetessegek/kommunikacio-szintjei.html
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kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

továbbfejlesztése. 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  

Ismerkedés a zenei nyelvvel, és a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját 

gyakorlatban. 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, 

szabályrendszerének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális 

antropológiai szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó 

szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés, 

manipuláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és 

komplex eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, 

ezek kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány 

szerepe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk 

megértése. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és 

olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a 

művészetekben. 

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv 

egyetemessége. 

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció 

aktuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. 

Gyakorlatok, szerepjáték. 

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: 

kommunikáció 

társadalmi és kulturális 

meghatározottságai. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

feladatok. 

Idegen nyelv: a nem 

nyelvi jelek és a 

kontextus szerepe az 

idegen nyelvi 

kommunikációban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, 

célközönség, színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, 

intonáció, beszédtempó, hivatalos kommunikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Órakeret:  

8 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában 

tanultak. A helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A 

legalapvetőbb nyelvtani ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. 

Egyéni fejlesztési szükségletek felismerése, a helyes beszéd és a 

helyes írás iránt kialakuló motiváció. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése,  

kiegészítése. A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, 

megerősítése. A nyelvtani ismeretek hasznosságáról való 
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kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

meggyőződés kialakítása, megerősítése. Az általános iskolában tanult 

leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az alapvető hiányosságok 

pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a szófajok, 

valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A 

teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A 

helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  

A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve 

ismétlése. A jelek típusai (ikon, index, szimbólum). 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  

A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna.  

Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, 

szótan, mondattan, szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. 

Hangtörvények. 

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, 

helyesírási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe 

a beszédben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.  

A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok 

felismerése, szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a 

mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós 

és a jelzős szintagmákhoz kapcsolódva. 

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák 

feltárására és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének 

módjai, az önellenőrzés eszközei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

nyelvek egyedisége és 

rokonsága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás, 

összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mondat – szöveg – jelentés 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése 

gyakorlati feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma 

gyakorlása. 

Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A 

jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi 

nyelvben és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az 

egynyelvű szótárak használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A 

modalitás szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek. 

Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása 

gyakorlati feladatok során. Az összetett mondat típusainak 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 
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megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti 

modellek alapján. 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A 

szövegelemzés lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi 

elemei, lineáris kohézió (pl. névmások, toldalékok vizsgálata a 

szófajokról és a morfémákról tanultak felidézésével). 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a 

téma, a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai 

viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben). 

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-

művészet. A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód 

gyakorlása. 

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, 

többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak 

felismerése, gyűjtése, csoportosítása. 

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli 

kommunikáció változatosságában, pontosságában és 

választékosságában. Szókincsbővítő feladatok. 

helyesírás. 

 

Idegen nyelv: a 

szófajok ismeretének 

szerepe a 

nyelvtanulásban; 

szövegértést segítő 

technikák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és 

kérdő mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, 

hangalak, jelentés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon 

értelmű, hangutánzó és hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, 

túlzás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének 

felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel 

kapcsolatban. Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére 

írásban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből 

információk visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, 

jegyzet és vázlat önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Szövegalkotás során a különböző mondatfajták használata. A 

helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papíralapú és 

internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 

forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, 

szövegalkotási célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól 

függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás 

utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, 

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 
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típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, 

szótárprogramok használata, internetes keresés, források 

ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, 

szótár, szó szerinti jelentés, üzenet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet 

variálhatósága, különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, 

cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, 

befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, 

felszólalás, hozzászólás, érvelés. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, 

csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek 

Petőfi Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi 

alkotásokról való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. 

Műnemek és műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra 

különbségeinek felismerése. Az ízlés fogalmának megértése, a modern 

kommunikáció műfajainak megismerése. A művészeti ágak 
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fejlesztési 

feladatok 

megkülönböztetése. A manipuláció működési mechanizmusának 

belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív valóságok 

szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint 

nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 

Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, 

Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

A krimi, sci-fi jellemzői, témái. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Arany János, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, József Attila, Karinthy 

Frigyes, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy 

Lajos, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel, Jónás Tamás, Szabó T. 

Anna.) 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, tömegkultúra, 

kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: 

tömegkultúra, média. 

Idegen nyelv: 

egyszerűbb, rövid 

irodalmi művek eredeti 

nyelven való olvasása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra, 

tömegkultúra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, 

groteszk, ízlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. 

Önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az 

alapvető műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, 

műköltészet, mese, elbeszélés fogalmak ismerete. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak 

ismerete és alkalmazása.  

Művészfilmek és kommerszfilmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek 

megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, 

ismétlés, felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, 

szimbólum). 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

Dalszövegek, kortárs költészet, hangköltemények (pl. rap-szövegek, 

Lovasi András, Kiss Tibor, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, 

Marno János, Ladik Katalin). 

Novella, regény. (Pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. 

Kafka, B. Hrabal.) 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a 

szövegben. Hagyomány, kánon, történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban. (Pl. barlangrajzok, pompeji 

falfeliratok, egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális 

környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes 

adaptációi (pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, Amerika 

kapitány, Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (Pl. Chaplin, 

Stan és Pan, BusterKeaton). 

Film és irodalom kapcsolta – adaptáció vagy új műalkotás, remake-

ek. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret: 

társadalmi környezet, 

szubkultúrák. 

 

Idegen nyelv: egyszerű 

irodalmi szövegek és 

falfirkák idegen 

nyelven, az idegen 

nyelvű filmek 

megértése a képi nyelv 

elemeinek 

felismerésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, 

cselekmény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, 

művészfilm, közönségfilm, adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén, 

a továbbhaladás 

feltételei 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, 

tudnak olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a 

helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 

hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 

internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 

A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motiváció, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik 

a nyelvi elemeket. 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, 

ezeket képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, 

hogy szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és 
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törekszenek arra, hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 

A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 

írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 

különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 

vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 

internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 

Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az 

irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 

Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 

művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 

használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 

Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 

eszköz felismerésére és alkalmazására. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 

tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 

írásjel-használatuk és olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 

információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 

tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek 

rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. 

Képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak 

legalább egy nyelvi szótárt használni. 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. 

Képesek történet írására előre meghatározott szempontrendszer 

segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott szempontrendszer 

alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák 

őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány 

epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos 

fogalmakat. 

 

 

10. évfolyam 

 

Új ismeretek, gyakorló órák Ismétlés, összefoglalás, 

mérés-értékelés 

Összes óraszám 

32 4 36 

 

 

A kommunikáció-magyar tanterv a 10. évfolyamon már alapvetően a pályaorientációra, a 

mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek 

rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A NAT-

ban megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe a felelősségvállalásnak, a 

demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A 

tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos 

kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran felmerülő 

szövegtípusok megértésére. 

A 10. évfolyamon heti egy óra áll rendelkezésre, a kerettanterv az éves órakeret 90%-át, 

azaz 32 órát határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program két, egy-egy félévet 
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átívelő, közös, az osztály számára megvalósítandó projektfeladatot ajánl: az első félévben blogot 

írnak közösen a diákok (képekkel, zenékkel, kommentárokkal, bejegyzésekkel), a második 

félévben személyes portfóliót készítenek és életpálya-tervezéssel foglalkoznak.  

 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás 

különböző módozataihoz;értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fontosságát; kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a 

vulgarizmust;legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  

készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre; legyenek képesek önálló, néma, értő 

olvasásra, meghatározott szempontok alapján különböző műfajú szövegek írására;tudjanak rövid, 

elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző műfajú szövegeket írni; 

legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontok önálló 

alkalmazásával;ismerjék a lényegkiemelés eszközeit;használják tudatosan a digitális eszközöket, 

legyenek tisztában a világháló használatának etikai szabályaival és az internet használatának 

veszélyeivel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. 

Tömegkommunikációs ismeretek. Tény és vélemény 

megkülönböztetése. 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 

szerepének ismerete a tanulás sikerességében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A 

formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az 

udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának 

gyakorlása és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 

Felkészítés a vizsgahelyzetekre. 

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés 

és segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony 

beépítése az önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak 

megismerése, egyszerűsített játék. 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és 

ízlésformáló szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás 

az életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias 

társalgás. A vulgarizmus kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. 

Különböző stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt 

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

 

Társadalomismeret: 

kommunikáció 

társadalmi és kulturális 

meghatározottságai, 

tömegkommunikáció, 

média, film. 

 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 
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saját és kész szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és 

teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga, 

mint a meggyőzés színtere. 

gyakorlatok. 

 

Idegen nyelv: udvarias 

társalgás, 

véleménynyilvánítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, 

érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, 

testbeszéd, arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a 

szépirodalmi művek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív 

voltának tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a 

szinkron nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének, valamint az 

asszonynév-választás törvényes lehetőségeinek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a 

félhivatalos, publicisztikai helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések 

koherenciájának elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos 

(népszerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek 

alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs 

történeti rétegei néhány szöveg vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv 

változásában. Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével 

kapcsolatban – köznyelvivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék 

nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.  

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. 

Szlengszótárak. A határon túli nyelvhasználat egy-két változata: 

kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kettős nyelvűség. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

globalizáció 

következtében 

nemzetközivé vált 

szavak, néhány 

diáknyelvi és szleng 

elem idegen nyelven. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt 

köznyelv, szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, 

nyelvváltozat, nyelvjárás, tájszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 
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műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők 

figyelembe vételével, önismeret. 

Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben 

(pl. újságcikk, blogbejegyzés). 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók 

alapján egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  

Nézőpontváltás a szövegben. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, 

születésnapra, esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre). 

A retorika nyelven kívüli eszközei. 

Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 

Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati 

alkalmazása szövegalkotás során. 

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, 

szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 

legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös 

beszélgetés és elemzés tematikus bontásban.  

(Javasolt szerzők :Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi 

Sándor, Dsida Jenő, Kukorelly Endre versei, F.M.Dosztojevszkij, 

Krúdy Gyula, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, 

Esterházy Péter, Háy János műveiből részletek, Madách Imre, W. 

Shakespeare drámáiból részletek.) 

Művészet/média:  

OKÉ-

tematikailleszkedő 

részei. 

 

Társadalomismeret: 

kisebbségi lét, határon 

túli magyarság. 

 

Idegen nyelv: idegen 
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Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, 

futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Filmek a tematikus bontáshoz. (pl. M.Ferreri, Huszárik Zoltán, F. 

Zeffirelli, B. Luhrmann filmjéből vett részletek, hollywoodi happy 

end filmek). 

Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.). befogadása és 

kommentálása, a befogadó szerepe a művek értelmezésekor.  

nyelvű filmek felirattal 

vagy anélkül, képi 

nyelv, falfirkák. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, 

műértelmezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén, 

a továbbhaladás 

feltételei 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész 

életen át tartó tanulás szükségességét.  

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 

kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 

formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 

szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 

a vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 

szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 

kezelésére.  

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy 

időben is többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas 

szövegeket írni.  

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek 

szóbeli előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, 

felismerik a manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés 

esetén is, képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 

képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány 

jellegzetességét szépirodalmi művekben.  
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c) Társadalomismeret 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 1 36 

 

9. évfolyam 
 

A nyolc tematikus egység olyan tartalmakból épül fel, amelyek az osztályközösség-építés 

és a kommunikáció – magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal szoros kapcsolatban állnak. Olyan 

nevelési célok megvalósítására adnak lehetőséget, mint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek, 

hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata, 

valamint támogatás a magyar demokratikus intézményrendszerben való eligazodásban. Ezek a 

tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek mind az egyének, mind 

az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók korábban nem megfelelő 

szintre fejlesztett kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, fejlesztésére 

adnak lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, 

a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás. 

A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek: 

a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére, az egyén 

szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének elfogadására, kritikusan 

szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit,saját érdekeiknek megfelelően használni 

Magyarország demokratikus intézményrendszerét,értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az 

osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási 

lehetőségeket. 

A 9. évfolyam két félévében a társadalomismeret tantárgy a kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom tantárggyal összefogva egy-egy – a félévek témáit összekapcsoló – feladatot határoz 

meg. Az első félév tanóráinak összegzése egy virtuális osztálykönyv készítése, ennek 

legfontosabb célja, hogy e munkafolyamat során az osztály tagjainak kapcsolatai erősödjenek az 

együttes tevékenységek, a közös cél és produktum révén. A második félévben szintén a 

kommunikáció – magyar tantárgy keretében elindított osztályújság elkészítése az a félévet 

összefogó, összetett tevékenység, aminek tartalmainak szélesítésére a társadalomismeret 

tartalmaihoz kapcsolódó különböző típusú és műfajú, írásos és képes anyagok szolgálhatnak. A 

tanév során a tanulók produktumai az egyes témákhoz kapcsolódó, azokat bemutató téma-tablók 

lesznek, amelyeket részben a tanórákon, részben projektek keretében készíthetnek el.  

Cél az is, hogy az évfolyam programja elmélyítse és kiszélesítse a tanulók ún. történelmi 

gondolkodását, amelynek segítségével képesek lesznek az egyes történelmi (és jelenben zajló) 

események megértésére, az eseményekkel kapcsolatos forrásokban megjelenő eltérő nézőpontok 

értelmezésére. 
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9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország Európában 

Órakeret 

2 

Előzetes tudás 
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és 

Magyarország térképein. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai ismeretek 

szerzése. Gyakorlottság növelése különböző információforrások 

használatában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország földrajzi elhelyezkedése, az Európai Unió országai, 

tájékozódás Magyarország és Európa térképein, saját településének 

elhelyezése a térképeken. 

Az EU, Magyarország, Budapest, az adott település, iskola 

elhelyezkedése térben – falitérképeken, internetes térképeken 

(googlemaps, googleearth). Magyarország szomszédai, 

Magyarország megyéi és úthálózata, azonosítás térképeken.  

A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. 

Távolságok becslése és számítása térképeken, események, 

jelenségek topográfiai helyének megmutatása térképen. Néhány 

kiemelt esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése 

vaktérképen. Internetes térképek használata. Táblázatok 

értelmezése, adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása. 

Természetismeret: 

térképhasználat. 

Matematika: 

mennyiségek 

összehasonlítása. 

Idegen nyelv: földrajzi 

nevek;idegen nyelvű 

honlapok, 

alkalmazások. 

Osztályközösség-

építés: ismeretek 

Magyarországról, az 

EU-ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-

Európa, Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, 

demokratikus berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egyén szerepe a történelemben – A magyar 

történelem kiemelkedő alakjai – Világhírű magyar 

tudósok, művészek és sportolók 

Órakeret 

2 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és 

annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása 

konkrét példákon. 

A kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megismerése révén az 

egyén szerepének és felelősségének súlyának megbecsülése. 

Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a 

közösségért. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Életutak, életművek megismerése. 

Az egyén szerepe a történelem, a nemzet sorsának alakításában; 

hősiesség, felelősség, célok és eredmények. 

I. Szent István, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Deák Ferenc, 

Bartók Béla, Szent-Györgyi Albert, Puskás Ferenc, Papp László 

életútja, tevékenysége, teljesítménye, hatása. 

Az egyén, a társadalom és az adott kor összefüggéseinek vizsgálata 

konkrét példákon. 

A tehetség és siker összefüggésének felismerése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a 

személyiség szerepe, 

magyar művészek. 

 

Testnevelés és sport: 

sportteljesítmények. 

 

Osztályközösség-

építés: 

felelősségvállalás, 

társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéniség, államférfi, politikus, Nobel-díj, tehetség, teljesítmény, 

népszerűség, ismertség, karrier, társadalmi mobilitás, értékteremtés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tudás és az iskola szerepe a társadalomban 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskola, a tanulás szerepének felismerése. Az emberiség tudásának 

gazdagodási folyamatának bemutatása. A tanulás és az iskola (a 

tankötelezettség) értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás eredményessége, a tanulás hiányának következményei – 

tapasztalatok megvitatása, érvek ütköztetése. 

Az emberi tudás – mesterségek, tudományok rendszere – 

kialakulásának megismerése konkrét példák során. 

A tanulás fontossága, egyéni és közösségi haszna. 

Az iskola társadalmi szerepe, célja – elképzelések, vélemények 

ütköztetése. 

A tudás fogalmának átalakulása, az egész életen át tartó tanulás 

szükségessége. 

A tudományos-technológiai fejlődés hatásai – példák gyűjtése, 

összehasonlítás, értékelés. 

Osztályközösség-

építés: iskola, tanulás, 

a tudás szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer, iskolatípus, 

tankötelezettség, információ, információforrás, tudás, információs 

társadalom, tudásalapú társadalom, tapasztalati és elméleti tudás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén és társadalom 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A közösségek és az egyének sokféle kapcsolatrendszerének 

bemutatása. A társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, 

ennek problémáinak, konfliktusainak felismerése, a konfliktuskezelés 

gyakorlása, vitakultúra fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az emberi kultúra jellegzetességei, sokfélesége, gazdagsága.  

A társadalmi szintű egyéni és csoportérdekek érvényesítése – 

ellentétek, konfliktusok felismerése, megoldási módok keresése. 

Férfi és női szerepek a társadalomban, munka- és feladatmegosztás, 

együttműködés és rivalizálás, emancipáció, matriarchális és 

patriarchális társadalmak. 

A szabadidő a történelemben – egyéni és társadalmi összefüggései; 

információgyűjtés, összehasonlítás, rendszerezés, véleményalkotás. 

Esetmegbeszélések, elemzések, mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: vita, érvelés. 

Osztályközösség-

építés: vitakultúra, 

konfliktuskezelés, 

szabadidős 

tevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kultúra, emancipáció, matriarchális, patriarchális társadalom, párt, 

érdekvédelem, érdekérvényesítés, multikultúra, munkakultúra, fizikai 

és szellemi munka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Média és társadalom 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok 

műsorstruktúrájának megismerése. 

A média társadalmi szerepének és működésének feltárása. 

A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, tudatos 

választás képességének fejlesztése személyes élményekre építő 

képességfejlesztő módszerekkel. 

A mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív 

médiapedagógia eszközeivel.  

A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos 

megfontolt tudatos fogyasztói szerep kialakítása.   

Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel.  

Az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek 

elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása. 

A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok 

elsajátítása, a felelősség, a tájékozottság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális 

média.  

A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei, 

jellegzetességei. Kultúra és szórakoztatás, a médiafogyasztás.  

A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és 

hátrányainak felismerése. 

Az aktuális televíziós nézettségi adatok elemzése, értelmezése. 

A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat 

feladatmegosztásainak megismerése, az alkotói folyamat mint 

munka. A filmbefogadás működésmódjára történő reflexió. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: médiával 

kapcsolatos ismeretek, 

szövegértés. 

Osztályközösség-

építés: szabadidős 

tevékenységek, 

fogyasztói szokások, 

magatartásformák. 
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Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek – 

tv, internet, a biztonságos internethasználat szempontjainak 

tudatosítása. 

A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség 

médiafogyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére alapozott 

tudatos mű- és műsorválasztás. 

A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása 

konkrét példákban. 

Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak 

megfelelő érvkészlettel és példákkal alátámasztott vita a média 

társadalmi szerepéről, működésmódjáról, pl. a médiahasználattal 

kapcsolatos függőségekről, a médiafinanszírozással összefüggő 

kérdésekről, a médiabefolyásolásról, manipulációról, a saját 

tartalmak közzétételéről, az erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, az „újmédia”, 

sajtóműfaj, nézettségi adat, műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, 

jelenet, storyboard (képes forgatókönyv), forgatás, utómunka, 

manipuláció, médiahack. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Intézményeink működése 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Hivatalos és magánügyek megkülönböztetése.  

Országos intézmények – országgyűlés, kormány, minisztériumok, 

bíróságok, adóhivatal – feladatainak, működésének megismerése. 

Helyi intézmények – önkormányzat, polgármesteri hivatal, az 

egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények – 

áttekintése. 

Ügyintézés a gyakorlatban – hasznos tudnivalók, a helyi adottságok, 

körülmények, kommunikáció és asszertív viselkedés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A modern polgári állam funkciói, intézményei. 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás. 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés 

gyakorlása. 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések 

levonása, magatartásminták elemzése, értékelése. 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szóbeli és 

írásbeli szövegalkotás, 

hivatalos stílus. 

Osztályközösség-

építés: a helyzetnek 

megfelelő magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, 

alkotmány – alaptörvény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen képekben és szövegekben 

Órakeret 

16  

Előzetes tudás 

Az európai és magyar történelem alapvető eseményeinek (idő, 

történet) (pl. honfoglalás, 1848/49-es szabadságharc) és az 

eseményekben részt vevő kiemelkedő személyiségek ismerete. 

A komplex 

műveltség-

A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek 

megismerése konkrét példákon. 
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területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az európai és magyar történelem kiemelkedő eseményeinek 

megismerése, ahogy a műalkotások láttatják (festmények, szobrok, 

épületek stb.).  

Stílus és tartalom összefüggéseinek felismerése konkrét példákban. 

Makro- és mikrotörténelem kapcsolódásának megmutatása források 

vizsgálatával.  

A filmnek mint a történelmi események láttatójának bemutatása . 

Gyakorlottság növelése különböző információhordozók, források 

használatában adott szempontok betartásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Írott és tárgyi források, forrástípusok megismerése, a 

szerzők/alkotók nézőpontjának azonosítása, alapvető tartalmi 

elemek felismerése szövegekben, képeken, filmekben. 

A történelemi események és a család- és helytörténet 

kapcsolatainak a felismerése, speciális források (pl. oralhistory – 

elbeszélt történelem, település- és földrajzi nevek) megismerése. 

Filmelemzés alapjainak az ismerete (kép, hang, szöveg, vizualitás, 

rendezői szándék, befogadás-történet), filmelemzés – a történelmi 

tények tükrében (pl. 80 huszár, Trója). 

Az európai és magyarországi forradalmak alapvető eseményei 

(1848/49, 1956). 

A forradalmakhoz kapcsolódó írott források elemzése (újság, 

irodalmi jellegű szövegek stb.). 

A történelmi/társadalmi konfliktusok okainak felismerése, a 

konfliktust lezáró folyamatok értelmezése (forradalmak a 

történelemben: az 1956-os forradalom eseménytörténete – 

képekben, a diktatúrák és a személyi kultusz természete). 

Ismeretszerzés különböző típusú dokumentumokból – újság, plakát, 

röpirat és irodalmi alkotások elemzése. 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen. 

 

Matematika: adatok 

értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi 

és személynevek. 

 

Osztályközösség-

építés: a személyiség 

szerepe, 

információforrások 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írott és íratlan forrás, forrástípus, makro- és mikrotörténelem, 

forradalom, diktatúra, személyi kultusz, demokrácia, konfliktus, 

kompromisszum, médium, újság, plakát, napló, memoár. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen képekben és szövegekben 

Órakeret 

16  

Előzetes tudás 

A 9. évfolyamon tanultak ismerete. Különbségek és azonosságok 

felismerése a társadalomban (vagyoni helyzet, iskolázottság, 

foglalkozások). Szokások, ünnepek a családban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A jelen társadalom és gazdaság jellegzetes vonásai a történelmi 

tapasztalatok tükrében, térben és időben – alapvető tájékozottság 

szerzése, az eligazodáshoz szükséges összefüggések, kapcsolatok 

felismerése a konkrét jelenségekben, témákban. 

Gyakorlottság növelése az információhordozók használatában. 

Az együttműködés, a vitakultúra fejlesztése. 

A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, szerepének, szereplőinek, 

szabályainak megismerése a modern társadalomban (a 

rabszolgapiactól a munkaközvetítőkig – a munkaerőpiac változásai a 

történelemben). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemek és szerepek a történelemben a jelen társadalmában. 

A társadalmi rétegződés okai, integráció és szegregáció. 

A társadalmi mobilizáció – nyílt és zárt társadalmak most és a 

Természetismeret: 

tudósok, felfedezők. 
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múltban. 

Nők és férfiak a társadalomban. 

A „vállalkozó” történelmi típusai – térben és időben (hajósok, 

bankárok, konkvisztádorok, újítók és gondolkodók, tudósok). 

A társadalom és a földrajz, települések; tér és társadalom változásai 

a történelemben. Kultúrák tájban és időben, térben. 

Szokások, hagyományok: családi, vallási és társadalmi ünnepek.  

Az ünnepek szerepe a társadalomban és a családban (rítusok, 

kultuszok, jeles napok). 

Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a 

szektákig. 

A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a 

kivitelezésben. 

A munkaerőpiac működésének elveinek, szabályainak 

megismerése, gyakorlati ismeretek szerzése a helyi sajátosságok 

figyelembevételével. 

Matematika: adatok 

értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi 

nevek, személynevek. 

 

Osztályközösség-

építés: munkavállalás; 

család; vallási 

közösségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilizáció, integráció, 

szegregáció, asszimiláció, nemi szerep; vallás, egyház, 

fundamentalizmus, reformáció, szekta, kereszténység, iszlám, 

buddhizmus, sintoizmus, munkaerőpiac, munkavállaló, munkanélküli, 

munkanélküliség, foglalkoztathatóság. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyezkedését, a 

magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézményeket, a tömegmédia 

fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és 

közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és 

társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival, ismerje fel a 

történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a 

napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) 

a megértéséhez 

 

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása 

határozza meg. Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) különböző típusú 

forrásainak (szöveg, kép, tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási szempontjaival kell 

megismerkedniük, és tudniuk kell észlelni a szerzők szándékait, nézőpontját. Az egyes történelmi 

események és helyzetek problémaközpontú elemzése segítheti a múlt és a jelen eseményeinek a 

megértését.  

A tanév során cél az is, hogy a tanulók képessé váljanaka különböző világképek 

jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására;a magyar történelem és társadalom 

alapvető folyamatainak megértésére;az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb 

közösséghez tartozás felelősségének elfogadására; a társadalmi normák erkölcsi értékének és 

gyakorlati hasznának felismerésére, betartására;a politika világában való eligazodásra, saját 

értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések meghozatalára;a gazdaság leglényegesebb 

információinak megértésére, az egyén gazdasági lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben 

való tájékozódásra. 
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10. évfolyam 

Évi óraszám: 36 óra 

Ismétlés, év eleji, év végi: 2 óra 

Új anyag: 26 óra 

Témazáró: 4 óra 

Összefoglalás: 4 óra 

Rendszerező óra, számonkérés: - óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Órakeret 

6  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A különböző világképek, -magyarázatok megértése, jellegzetességeik 

felismerése, ezek értékelése, a saját gondolataik megfogalmazása, 

másokkal való megvitatása, és más véleményének, hitének tiszteletben 

tartása.  

A globalizáció legjellemzőbb jelenségeinek és folyamatainak 

értelmezése, ezek mindennapi életre gyakorolt hatásainak azonosítása, 

és a globalizációs jelenségeket értékelő, önálló álláspontok kialakítása. 

A generációk közötti kapcsolódások (egymásrautaltság, értékrendbeli 

változások, konfliktusok) feltérképezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű 

világlátás. Vallások, világvallások. 

A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése.   

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági 

válságok. 

Demográfiai problémák Európában és a világban. 

A globalizáció és fenntartható fejlődés. A globális világ 

kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. Alapvető globális 

problémák tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a 

különböző nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek közti 

szolidaritás. Az együttélés szabályainak kialakítása és rendeltetése. 

A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

megközelítési módok, 

nézőpontok. 

 

Természetismeret: 

környezetvédelem, 

fenntarthatóság. 

 

Osztályközösség-

építés: a tanulás 

szerepe; család; vallási 

közösségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, ateizmus, egyistenhit, 

többistenhit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, 

materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, 

berendezkedés, fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható 

fejlődés, terrorizmus, információs társadalom, klímaváltozás, 

környezetszennyezés, migráció, nyugdíjrendszer, társadalmi 

szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

Tematikai egység/ A társadalmi normák – szokások és törvények Órakeret 
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Fejlesztési cél 4  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi normák megismerése, megértése és a betartásukra 

törekvő magatartás bemutatása. A normaszegő magatartás és 

következményeinek, szankcionálásának felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A társadalmi együttélést szabályozó normák (pl. erkölcsi szabályok, 

etikett, iskolai házirend, KRESZ, törvények) értelmezése, 

összehasonlítása, értékelése. 

A normakövető magatartás jelentőségének belátása. 

A normaszegés és szankcionálása – mérlegelés, a felelősség 

belátása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom:érintkezési 

formák. 

 

Osztályközösség-

építés: deviancia, 

szankciók, 

felelősségvállalás, 

normakövetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Norma, normakövetés, szokásjog, írott jog, törvény, etikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

6  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar 

politikai életre. Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai 

irányok veszélyességének beláttatása. A demokrácia működésének 

modellálása. Az Alaptörvény fontosabb részleteinek megismertetése. 

Jogok és kötelességek rendszerének átlátása. Az elemző, kritikai 

gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.  

A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra. 

A rendszerváltás Magyarországon. 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

A politizálás színterei. 

A politikai pártok ma Magyarországon.  

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Osztályközösség-

építés: társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, párt, politikai jog, rendszerváltás, 

alkotmány, jogállam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Órakeret 

4  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

A közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések megértése. Az 

ország költségvetésétől az egyén költségvetéséig – az egyéni 

gazdálkodás gyakorlatának megértése. A realitásérzék fejlesztése, a 



690 

 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

különböző lehetőségek összevetéséhez, mérlegeléséhez szükséges 

felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, 

gazdasági szereplők, tőke).  

Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása.  

A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások, 

számlák, hitel, kamat, megtakarítás, thm, bankkártyák, 

valutaárfolyam, jelzálog). 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szituációs 

játékok. 

 

Matematika: egyszerű 

gazdasági számítások. 

 

Osztályközösség-

építés: egyéni és 

családi költségvetés, 

tervezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és 

szomszédai 

Órakeret 

4  

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU 

kapcsolatrendszerének feltérképezése. Magyarország és a szomszéd 

államok kapcsolatának bemutatása, különös tekintettel az ott élő 

magyar kisebbségekre. 

Az eltérő kultúrák tiszteletének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az EU rövid története, az európai integráció. 

Az EU szervezete. 

A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, 

helyzete. 

Részvétel a feldolgozás módjának meghatározásában, 

kivitelezésében. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: a 

szomszédos országok 

egyes írói; a határon 

túli nyelvhasználat. 

Osztályközösség-

építés: kultúra és 

kommunikáció 

kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, 

nemzetállam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A civil társadalom – érdekvédelem 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás A 9–10. évfolyamon tanultak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

A társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése. 

A társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek 

tudatosítása. 
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kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az országos és helyi civilszervezet megismertetése, a tanulók számára 

érdeklődésre számot tartó szervezetek részletes bemutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Társadalmi, csoport és egyéni érdekek és az érdekvédelem.  

Érdekellentétek felismerése, kezelése, erőszakmentes megoldása. 

A társadalmi szerveződések. 

A civil társadalom. 

A fogyasztóvédelem. 

Önálló információgyűjtés, egy-egy konkrét szervezet munkájának 

részletesebb megismerése. Esetmegbeszélések. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: érvelés, vita. 

 

Osztályközösség-

építés: egyéni és 

közösségi érdek, 

társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Civil társadalom, civil szervezet, önkéntesség, fogyasztóvédelem, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, szakszervezet, kamara, polgári 

engedetlenség, sztrájk. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természet- és környezetvédelem – Környezettudatos 

magatartás 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás A 9–10. évfolyamon tanultak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A gazdasági-társadalmi változások természetre gyakorolt hatásának 

megismerése. 

Az ember természetkárosító tevékenységeinek bemutatása, és 

aktivizálása a különböző környezeti programokban való tudatos 

részvételre. 

A környezetért és a fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fogyasztói társadalom hatásai a környezetünkre, a „jólét” ára. 

Az ökológia fogalma. 

A földi élővilág eltartó képességének korlátai. 

A technikai civilizáció hatása a földi ökoszisztémára. 

Pazarló használat, környezetszennyezés, népességrobbanás. 

A hagyományos és alternatív energiaforrások gazdasági és 

társadalmi összefüggései.  

A természetvédelem és a környezetvédelem. 

A globális problémák és a lokális cselekvés közötti kapcsolat.  

Információgyűjtés, esetmegbeszélés, saját tapasztalatok 

összehasonlítása, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információfeldolgozás. 

 

Természetismeret: 

energiaforrások, 

nyersanyagok, 

élővilág, 

környezetvédelem, 

környezetszennyezés. 

 

Osztályközösség-

építés: 

felelősségvállalás, 

fogyasztói magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zöld mozgalom, szelektív hulladékgyűjtés, természet- és 

környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológia, ökológiai 

lábnyom, alternatív energiaforrás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet változásait érzékelni, 

véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; tudja, hogy milyen társadalmi normák 

érvényesek rá, és ezek betartásával legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival, ismerje fel a 

történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a 

napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) 

a megértéséhez. 
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d) Idegen nyelv 

 

A szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy 

idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel 

való ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte.  

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a 

törekvés, hogy a tanuló a szakiskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák birtokába 

jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy 

megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja 

ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló számára nemcsak 

azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe 

más népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb 

megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 

alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. Ezért a 

szakiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás lehetőségét, a 

differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a 

beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési céljait. 

A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges előzetes tudást, 

a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az évfolyamok 

végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a program 

évi 36-36-34 tanítási héttel és 72-72-68 tanórával számol (heti 2 kötelező tanóra). 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 

fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség – területén. A készségek közüla beszédértés és a beszédkészség,illetve a szóbeli 

interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a nyelvhasználatot 

igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban 

vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek és 

hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák iránt. 

Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek 

és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a 

nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 

kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 

használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos 

cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen 

elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakiskolai tanulók 

esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy tanulási 

nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, csekély a 

tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál 

gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt feladata a 

tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy 
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bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv 

elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell 

számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 

valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

 Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulókidegen nyelvi 

alapkészségeita beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 

beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat 

középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben és 

állandó kölcsönhatásban áll a tanulóáltalános kompetenciáival,és így fejleszteni szükséges a 

tanulóstratégiai kompetenciáját,nagy hangsúlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek elősegítik 

az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást, és megkönnyítik a 

nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe beletartozik a saját és az idegen kultúra 

egymáshoz való viszonyításának képessége; a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés 

készsége és képessége; a kultúrák különbözőségéből adódófélreértések kezelésére való készség 

és képesség; szociális kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett 

munka készségét és képességét; személyes kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 

motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint 

más nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 

együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

A szakiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a 

négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség 

terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy 

alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud 

tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 

emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkeznek. Képes 

nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és 

segítőkész.  

Beszédértés:képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb 

információkat többször elismétlik.Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően 

elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje 

feldolgozni a hallottakat.Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és 

érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 

megérteni.Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse.Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes szavakat 

és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat 
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adjon önmagáról és közvetlen környezetéről.Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és 

jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben 

időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz 

szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza.Képes arra, hogy szavakat és 

szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”, összekössön.Képes az abc 

hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy beszédét nagyobb 

erőfeszítés nélkül meg lehet érteni.Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és 

mondathangsúlyt. 

Íráskészség:képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni.Képes szótár segítségével mindennapi, 

ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni.Képes számára ismerős szavakat és 

gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni.Képes arra, hogy szavakat és 

szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció:képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban.Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait.Képes néhány egyszerű, jól begyakorolt 

kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét 

szükségleteihez kapcsolódnak.Képes jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és 

nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és 

képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket.Képes rövid beszélgetésben előre 

begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran meg is akad, és keresi a 

szavakat.Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján 

kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze.Képes beszédében a mondathangsúlyt 

úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés 

és a felszólítás.Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni 

tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció:képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat.Képes arra, hogy személyes kapcsolatai ápolására 

rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 

személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában 

a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a 

legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen.Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően, 

valamint irodalmi német nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját.Képes 

ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok 

bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat.Képes egyszerű, rövid, 

mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből egyszerű, 

személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés:képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni.Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket megérteni, 

ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy internacionalizmusokat 

tartalmaznak.Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és megértse a számára fontos 

információt. 
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Beszédkészség:képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben azonban még gyakran megakad, és szavak után kutat.Képes arra, 

hogy egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi vagy 

iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan.Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani szerkezetek 

segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni.Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát.Képes egy esemény 

lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, „később”, végül”) 

időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű mondatokat 

kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön.Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és 

hosszabb közléseit megfelelően tagolni.Kiejtése többnyire nem nehezíti az értést, bár idegen 

akcentusa feltűnő. 

Íráskészség:képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, helyek 

és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok).Képes arra, hogy csekély szókinccsel és 

néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős témákról, őt 

magát személyesen érintő kérdésekről.Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak 

segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli sorrendben beszámolni. 

Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket egyszerű kötőszavakkal (pl. 

„és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási szabály megközelítően helyes 

alkalmazására. 

Szóbeli interakció:képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi német nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 

dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon.Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 

szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 

kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, és 

esetenként félreértésekbe bonyolódik.Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja.Képes arra, hogy ismerős helyzetekben 

egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon.Képes arra, hogy ismerős témakörben folyó 

beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, 

kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon.Képes arra, hogy nem értés esetén megkérje 

beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő 

maga is képes ezt megtenni.Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy 

mondanivalójában világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás.Kiejtése többnyire 

nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció:képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat.Képes rövid, 

személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra 

vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni.Képes 

gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a 

helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább 

pontosíthatók, a lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan, vagy 

csak egyes készségterületeken kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-

nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 

kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 

kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 
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10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 2 64 

A szakiskolai 9-10-11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve az 

órakeretet a következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a kevesebb tanítási 

hét miatt állnak elő. 

 

Témakörök Óraszám Ismétlés, 

gyakorlás 

Összes óraszám 

A nyelvtanulás célja 2  2 

Hogyan tanuljam az idegen 

nyelveket? 

9  9 

Én és a családom 8 ( 11. évfolyamon 7) 1 9 (11 évfolyamon 8) 

Az otthonom 6  ( 11. évfolyamon 5) 1 7 (11 évfolyamon 6) 

Barátaim 6  1 7 

Ruhatáram télen-nyáron 5  ( 11. évfolyamon 4) 1 6 (11 évfolyamon 5) 

Eszem-iszom 7  ( 11. évfolyamon 6) 1 8 (11 évfolyamon 7) 

Szabadidőmben 7  ( 11. évfolyamon 6) 1 8 (11 évfolyamon 7) 

Válasszunk szakmát! 10 1 11 

Végre itt a nyár! 4  1 5 

Összes: 64 8 72 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Órakeret 

2  

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 

megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 

és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 

helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 

tematikus összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A szakiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 

rögzítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 

köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, 

idegen nyelvi korrektség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Órakeret 

9 
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Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 

alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén 

elsajátított technikák. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló 

tanulásra való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 

tanulótípusok megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. 

A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 

kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 

országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 

játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 

alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 

tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és 

viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 

motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 

visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Órakeret: 

9 (11. évfolyamon 8) 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 

feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 

lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 

időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 

tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret: 

7 (11. évfolyamon 6) 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 

funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírása. A témába vágó 

olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a 

nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település 

kapcsolata 

 

KOMA: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret: 

7 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, 

egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 

belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 

különbségek megnevezése. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 



701 

 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Órakeret: 

6 (11. évfolyamon 5) 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés 

formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását 

követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a 

praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 

ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 

testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre 

vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; secondhand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret: 

8 (11. évfolyamon 7) 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 

receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fastfood 

vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 

Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 

összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 

házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 

meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 

ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 

alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 

gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 

pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 

egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 

adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 

rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 

mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret: 

8 (11. évfolyamon 7) 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 

elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 

színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 

megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 

és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 

függőség eszköze. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  
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Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai 

esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 

szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 

akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 

időtartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 

összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 

a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Órakeret: 

11 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 
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valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti köröm, 

társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 

és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglakozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek . 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Órakeret: 

5 

Előzetes tudás 

Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy 

osztálykirándulásról a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 

sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 

szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 

hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az 

általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete 

életében.  

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 

szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető 

ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 

ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 

alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 

érdekében az általa betartandó szabályokat.  
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Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-

öltözködés”, az „élelmiszerek-étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 

„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 

mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 

és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 

felé. 
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e) Matematika 

A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, 

relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell 

segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika gyakorlati életben és más ismereteik 

bővítésében való alkalmazhatóságát, és hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, 

megismeréséhez, de elsősorban szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, 

halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli 

folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére. 

A matematika ismereteit a szakma tanulás folyamatában legyen képes beilleszteni, 

alkalmazni. 

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 

tanulók figyelem-koncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, 

probléma- és összefüggés-felismerő és a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való 

képességük, bővüljön kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a 

folyamatos önellenőrzésre. 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

— a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás); 

— szakmai alapszámításhoz szükséges matematika (tételek, összefüggések, matematikai 

fogalmak) 

— problémamegoldó készség fejlesztése 

— kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 

— szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 

— kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei 

— mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) megértése; 

— önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 

— számológép és számítógép használata.  

 

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre bővülő, 

magasabb szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már ismert anyag 

rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év szintjének 

beállítására. Itt a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és egyes 

tanulók előképzettsége, motiváltsága, képességei szerint. 

Szakma specifikusan az ismereteket és fejlesztési követelmények szintjeit differenciáljuk, 

ezáltal a szakmai alapképzéséhez nyújtunk segítséget. A tematikai egység órakereteit az 

iskolánkban lévő szakmákhoz külön igazítjuk, az óraszám eltérések a szakmák sajátosságaiból 

adódnak. 

Ez teszi indokolttá az egyes osztályokban pedagógiai, szakmai szempontok miatt a 

csoportbontást, ezzel hatékonyabbá téve a tananyag elmélyítését a matematika olyan speciális 

területein amely az adott szakma gyakorlásában kulcsfontosságú. 

 

 

 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 1 36 
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9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Számtan, algebra  

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 

kifejezés, képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók 

használata).Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

(adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő 

képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése 

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 

alapműveletek, hatványozás (10 hatványai) elvégzése, 

négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés 

(képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  

Mennyiségek, mértékegységek átváltása 

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, 

kooperációra. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 

gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Szakmai számítások, 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 

pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség 

fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid 

szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális 

számkör). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, 

ábrázolás). 

Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 

ábrázolás.  

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem) 

Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).  

A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, 

„lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, 

problémák. 

Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, 

gyakorlati előfordulásaikban.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje..  

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Szakmai számítások, 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 

valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus  

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének 

megalkotása (egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).  

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat 

megoldása. Képletek átrendezésének képessége. 

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani 

sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás.  

Szakmai számítások, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 
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Arány, Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, 

százalékszámítás alkalmazása szakmai feladatokban. 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció 

javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra. 

A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

társadalomismeret; 

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

társadalom- és 

természetismereti 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése. köznapi 

gazdálkodási 

ismeretek. 

 

Kulcsfogalmak 

Arány, egyenes, és fordított arányosság, százalék, sorozat, függvény, 

egyenlet, definíció (képlet, szabály), grafikon, táblázat, diagram, 

algoritmus, kamat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai   

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek 

felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos 

rajzolás, derékszögű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény 

használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati 

szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, 

félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, 

síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása  

egyszerű következtetésekben.  

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, 

gömb).  

Szakmai számítások, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret;  

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok.  
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Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 

Arányos kicsinyítés, nagyítás. 

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 

számkörben;  

behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;  

megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás, 

elsőfokú egyenlet);  

értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha, akkor, is);  

alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  

használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  

elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 

felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 

tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;  

felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat;  

felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 

megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra  

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 

algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 

műveltség-

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 
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területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 

alkalmazása, képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények 

használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 

papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Szakmai számítások, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv: 

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 

pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
 

Előzetes tudás 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 

számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, 

unió, ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata.Grafikonok, 

diagramok adatainak felhasználásával következtetések levonása. 

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 

matematikai modellalkotás.  

Szakmai számítások, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret;  

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 
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Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 

de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 

problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 

relevancia, következtetések).  

 

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai 

művelet, statisztika, valószínűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus  

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 

függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 

hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 

(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű 

számítások gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek 

számolása; kamatszámítás (kamatos kamat számítása). 

Szakmai szöveges feladatok megoldása egyenletekkel. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Szakmai számítások, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret;  

szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok, 

függvények 

értelmezése. 
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Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai  

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 

vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata).Problémakezelés és - megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, 

pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 

merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 

fogalma).  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata - szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. szakmai feladatokon keresztül is. 

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, 

hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 

képletgyűjteménnyel kiszámolása  szakmai feladatokon keresztül 

is. 

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 

fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 

fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Szakmai számítások, 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret;  

szövegértés, 

kommunikáció, 

önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok, 

szimmetriák. 
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Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  

matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 

értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 

alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  

használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  

elvégezni geometriai számításokat;  

felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  

tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 

felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

9.osztály Össz. óraszám:                           72 óra  ( 2óra/hét)   ebből: 

 Új ismeretek                                44 óra 

 Gyakorlás, szakmai feladatok:    22 óra 

 Összefoglalás:                               3 óra 

 Témazáró dolgozat:                      3 óra 

10. osztály Össz. óraszám:                            36 óra  (1óra/hét) ebből: 

 Új ismeretek:                               22 óra 

 Gyakorlás, szakmai feladatok:    10 óra 

 Összefoglalás:                               2 óra 

 Témazáró:                                     2 óra 
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Tanegységek 

Témakörök 

9. évfolyam matematika óraterve szakmákra lebontva 

(óra) 
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I. Gondolkodási módszerek 

halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

5 5 5 5 5 5 5 

Halmazok 2 2 2 2 2 2 2 

Adatok rendezése 1 1 1 1 1 1 1 

Permutáció,variáció, kombináció 

alapjai 
2 2 2 2 2 2 2 

II. Számtan, algebra 18 18 18 18 18 32 21 

Műveletek racionális 

számkörben 

5 5 5 5 5 5 6 

Mennyiségek, mértékegységek 2 2 2 2 2 2 2 

Hatvány, 10 hatványai 2 2 2 2 2 4 2 

Számok normálalakja 2 2 2 2 2 6 2 

Hatványozás azonosságai 2 2 2 2 2 3 2 

0 és negatív kitevő      5  

Algebrai kifejezésekbe, 

képletekbe való behelyettesítés 

2 2 2 2 2 4 4 

Összefoglalás 1 1 1 1 1 1 1 

Témazáró dolgozat és javítása 2 2 2 2 2 2 2 

III. Függvények, sorozatok, 

egyenletek, algoritmus 

16 16 12 12 12 19 16 

Arány, egyenes és fordított 

arányosság 

5 5 4 4 4 4 5 

Százalékszámítás, kamat-, 

adószámítás 

5 5 3 3 3 3 5 

Függvények (első- és 

másodfokú függvények) 

     3  

Elsőfokú egyismeretlenes 

egyenlet algebrai megoldása, 

zárójelfelbontás 

3 3 2 2 2 3 3 

Törtes egyenlet      3  

Összefoglalás 1 1 1 1 1 1 1 

Témazáró dolgozat és javítása 2 2 2 2 2 2 2 

IV. Geometria alapjai 

 

29 29 33 33 33 12 26 

Alapvető geometriai fogalmak, 

szögmérés, szögfajták 

3 3 2 2 2 1 2 

Háromszögek tulajdonságai, 

nevezetes vonalai, pontjai 

Thalesz tétele 

3 3 3 3 3 1 2 

Speciális négyszögek és 3 3 3 3 3 1 2 
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tulajdonságaik 

Szabályos sokszögek 2 2 2 2 2  1 

Kör kerülete, területe, körcikk 1 1 2 2 2 1 3 

Pitagorasz-tétel és alkalmazása 6 6 4 4 4 2 2 

Szakmai feladatok 2 2 2 2 2  2 

Vektorok      1  

Hasábok (kocka, téglatest) 

Felszín, térfogatszámítások 

képletgyűjteménnyel 

3 3 6 6 6 1 3 

Henger, gömb 

Felszín, térfogatszámítások 

képletgyűjteménnyel 

3 3 6 6 6 1 6 

Összefoglalás 1 1 1 1 1 1 1 

Témazáró dolgozat és javítása 2 2 2 2 2 2 2 

V. Évvégi ismétlés 4 4 4 4 4 4 4 

Műveletek racionális számokkal 1 1 1 1 1 1 1 

Egyenletek 1 1 1 1 1 1 1 

Geometriai számítások 1 1 1 1 1 1 1 

Értékelés 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tanegységek 

Témakörök 

10. évfolyam matematika óraterve szakmákra lebontva 

(óra) 
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I. Gondolkodási módszerek 

halmazok, kombinatorikai 

alapok permutáció, kombináció, 

variáció, valószínűség, 
Statisztika,statisztika a 

mindennapokban 

Halmazok 

4 4 4 4 4 4 4 

        

II. Számtan, algebra 8 8 8 8 8 8 8 

Műveletek racionális 

számokkal, mennyiségekkel 

2 2 2 2 2 2 2 

Számok normálalakja 1 1 1 1 1 1 1 

Műveletek hatványokkal, 

normálalakkal 

2 2 2 2 2 2 2 

Műveletek egyszerű algebrai 

kifejezésekkel 

2 2 2 2 2 2 2 

Algebrai kifejezésekbe, 

képletekbe való behelyettesítés 

1 1 1 1 1 1 1 

III. Függvények, sorozatok, 

egyenletek, algoritmus 

10 10 10 10 10 10 10 

 Számtani sorozat – egyszerű 1 1 1 1 1 1 1 
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számítások gyakorlati 

problémákban 

Mértani sorozat, elemeinek 

számolása 

1 1 1 1 1 1 1 

Kamatos kamat 1 1 1 1 1 1 1 

Elsőfokú két ismeretlenes 

egyenlet algebrai megoldása, 

szöveges feladatok 

4 4 4 4 4 4 4 

Összefoglalás 1 1 1 1 1 1 1 

Témazáró dolgozat 1 1 1 1 1 1 1 

IV. Geometria alapjai 

 

11 11 11 11 11 11 11 

Háromszögek hasonlósága 1 1 1 1 1 1 1 

Szögfüggvények 3 3 3 3 3 3 3 

Szakmai feladatok 2 2 2 2 2 2 2 

Vektorok, műveletek 

vektorokkal 

1 1 1 1 1 1 1 

Gúla, kúp tulajdonságai 

Felszín, térfogatszámítások 

képletgyűjteménnyel 

2 2 2 2 2 2 2 

Összefoglalás 1 1 1 1 1 1 1 

Témazáró dolgozat  1 1 1 1 1 1 1 

V. Évvégi ismétlés 3 3 3 3 3 3 3 

Egyenletek 1 1 1 1 1 1 1 

Geometriai számítások 1 1 1 1 1 1 1 

Értékelés 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Értékelés: 

 

A témazárók egységesen az alábbiak alapján kerülnek 

értékelésre: 

0% - 29% elégtelen 

30% - 49% elégséges 

50% - 69% közepes 

70% - 84% jó 

85% - 100% jeles 

A félévi, az év végi eredményesség feltétele: a témazáró dolgozatok legalább 50%-nak minimum 

elégséges osztályzatra történő teljesítése. 
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f) Természetismeret 

 

Fizika 

 
A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas 

legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más 

intézménytípusaiban való részvételnek megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az ezen 

intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is a nekik megfelelő tananyag és 

fejlesztési feladatok segítségével.  

A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai 

tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de 

érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a 

természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, 

korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Aa természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása a 

természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A 

globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. Ennek 

ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

váljék meghatározóvá a tanulók számára. A természetismereti és technikai kompetencia kritikus 

és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a 

természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai 

vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, valamint 

a természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra is.  

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek elkészítésében 

mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár és az osztály 

közös döntésén múlik.  

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt 

szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget 

adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők:  

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;legyenek képesek az okok és 

okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések 

levonására;ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;legyenek képesek az 

adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram ismeretében adatok, 
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folyamatok meglátására;legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat 

értelmezésére, a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása;az 

energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;a „láthatatlan” hatások 

megismerése;az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.az egyes tudományos elméletek egybevetése 

egymással, a természettudományos érvelés néhány sajátságának elmélyítése;az emberi 

tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek tudatosítása; 

 

A természetismeret fizika részének óraterve 
 

 
heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 1 36 

 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 

ismeretek 

Gyakorlati 

óra 

Összefoglalás 

a projektek 

értékelése 

Összes 

óraszám 

9. évfolyam 

I.Hogyan működik a természettudomány 1 1 
 

2 

II. Tájékozódás térben és időben 1 1 1 3 

III. Lendületbe jövünk,azaz többet 

ésszel,mint erővel. 
3 1 1 5 

IV. 

Halmazállapotok,halmazállapotváltozások 
4 2 2 8 

V. Mechanikai energia 3 1 1 5 

VI.Elektromosság,mágnesesség                   3 1 1 5 

VII.Mi a fény? 2 1 1 4 

VIII.Projektek 1 
 

3 4 

Összesen 18 8 10 36 

 

 

  



722 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

2 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös 

megbeszélése.  

 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

3 

Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk gyakoroltatása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai ismeretek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának 

megismerése (égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének 

geometriai módszere. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, 

kicsinyítés mértékének meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög. 
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összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 

használata mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 

a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 

összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív 

és kvantitatív alkalmazása. 

 

Osztályközösség-

építés: jeles napok. 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi 

sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, 

katalizátor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megalapozása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív 

alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a 

mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás 

megkülönböztetése.  

A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

 

Lehetséges változatok: 

A lendület-megmaradás felismerése a mindennapokban: – 

rakétameghajtás. 

Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

Társadalomismeret: 

tudósok és koruk. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom:  

irodalom és 

művészetek a 

tudományban – 

tudomány az 

irodalomban és 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, 

súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás 

elemei 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet 

közti összefüggésekre. A halmazállapot-változások alapvető 

jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, 

forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) 

kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-

skála kapcsolatának ismerete. 

 

Az gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete 

és alkalmazása.  

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi 

feladatmegoldás, az Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, 

lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét 

példák. 

Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

Társadalomismeret: 

Történeti ökológia. 

Önellátó és fogyasztói 

társadalom. 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 

halmazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, 

páratartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, 

talaj, szikes, ligeterdő, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, 

gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, 

egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

A komplex 

műveltség-

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energia-megmaradás, rendszer). A munka és az energia 
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területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, 

elemi alkalmazása.  

 

Lehetséges változatok: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első 

főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 

hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

Társadalomismeret: 

gazdaságföldrajz. 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, 

változás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információ terjedésének lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb 

ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. 

 

Lehetséges változatok: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 

összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Társadalomismeret: 

felvilágosodás, 

felfedezések, 

társadalmi hálózatok. 
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Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, 

Coulomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, 

váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, 

elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses 

hullám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetén, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  

 A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

 

Lehetséges változatok: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 

vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: színek és 

fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika 

és a természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, 

hogy a tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési 

szintjei között, különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, 

képes-e a valószínűségi szemlélet alkalmazására mindennapi 

szituációk elemzése során is.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében; a projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  
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Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse 

a számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni 

mért adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a 

térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon 

tájékozódni térképeken.  

Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon 

kapcsolatot a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti 

kapcsolatrendszert. Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő 

összefüggését. Ismerje az emberi szervezet működésének mechanikai 

hátterét. 

Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 

halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának 

elektromos hatását.  

Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 

Univerzumban. 
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Természetismeret, földrajz 

 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas 

legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más 

intézménytípusaiban való részvételnek megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az ezen 

intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is a nekik megfelelő tananyag és 

fejlesztési feladatok segítségével.  

A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja 

a tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az 

iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot megélt 

diákoknak is, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is 

adhat. Mindeközben kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános iskolából hozott 

hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.  

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de 

érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a 

természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, 

korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 

fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül 

elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 

természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus 

és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. Ennek 

ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a diákot a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, 

hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő. 

A természetismereti és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az 

emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki 

megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a 

biztonságot és a fenntarthatóságot. 

 

 

 

 

 

 

A tanuló, ismereteinek segítségével legyen képes leírni és magyarázni a természet 

egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett 
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belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Képes 

mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban a 

választott szakmaelsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. 

Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar 

cselekedni ennek megvalósulása érdekében.  

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

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

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja.  

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek elkészítésében 

mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár és az osztály 

közös döntésén múlik.  

 

A legfontosabb célok a következők:  

a tanulók legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében 

az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram 

ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére; 

ismerjék az emberi tevékenység környezetalakító hatását és következményeit. 
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A természetismeret földrajzi részének óraterve 
 

 
heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 1 36 
ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 

ismeretek 

Gyakorlati 

óra 

Összefoglalá

s a projektek 

értékelése 

Összes óraszám 

kerettantervi 

óraszám 

9. évfolyam 

I.Tájékozódás térben és időben 

 
4 1 1 6 / 8 

II. Az időjárás elemei 

 
6 1 1 8 /8 

III. Csillagászati, földrajzi 

evolúció 

 

6 1 1 8 /8 

IV. Az evolúció színpada és 

szereplői 
6 1 1 8 / 8 

V. Projektek 0 0 6 6 / 6 

Összesen   22 4 10 36 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, óra, 

nap, hónap, év. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai ismeretek összekapcsolása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának 

megismerése (égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének 

geometriai módszere. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, 

kicsinyítés mértékének meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

Lehetséges változatok: 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 

bemutatása. 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: vetület, 

nézet, perspektíva a 

művészetekben. 

 

Osztályközösség-

építés: jeles napok. 
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A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap 

naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 

szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 

mai mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az időjárás elemei 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre.  

Az emberi gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának 

fölismerése néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása.  

Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti 

összefüggésekre.  

A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, forráspont 

feladatmegoldás-szintű ismerete.  

 

Lehetséges változatok: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 

A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások, 

bányászat, folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, 

Társadalomismeret: 

Történeti ökológia. 

Önellátó és fogyasztói 

társadalom. 
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vízvezeték, monokultúrák, kemikáliák, természetvédelmi területek, 

biogazdálkodás. 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 

problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 

trágyázás). 

Kulcsfogalmak 

Napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, dér, eső, köd, 

szmog (füstköd), életközösség, talaj, szikes, ligeterdő, monokultúra, 

talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, környezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Csillagászati, földrajzi evolúció 

 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, bolygómozgás, tömegvonzás, 

kör, ellipszis 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 

és biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 

jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Lehetséges változatok: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi 

égboltról, valamint két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és 

a déli féltekéről. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 

oka, következményei. 

A jégkorszakok nyomai. 

Hegységképződés és pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 

Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és, anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. 

Ellenálló kórokozók terjedése. 

Az evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés; 

kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: A haladás-

eszme különböző 

korokban; az 

ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. 

A járványok és a 

háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

Önzetlenség emberi 

példái (irodalom, 

történelem). 

Szokások, divat. 

Szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 

Tömegek viselkedését 

leíró irodalmi példák. 

 

Kulcsfogalmak Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 
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Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Gazdálkodás a Kárpát-medencében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés 

kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében 

a háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember 

szerepének elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetséges változatok: 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 

biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés: 

Járványok, 

sivatagosodás, 

szikesedés, 

túlnépesedés, 

erdőirtások, bányászat, 

folyószabályozások 

következményei. 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 

 

Kulcsfogalmak 
Biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, globális felmelegedés, Gaia-

elmélet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése a természetismeret területén. 

a mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a tanuló milyen mértékben 

igazodik el a természet szerveződési szintjei között, különös tekintettel 
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mindennapi szituációk elemzésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében; a projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

Az egyes témák egyéni projektek elkészítésével és kiértékelésével záródnak. A tanév pedig egy 

közös projekt elkészítésével zárul. 

 

A félévi, az év végi eredményesség feltétele: aprojektek 50%-nak legalább elégséges osztályzatra 

történő teljesítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményeiaz 

évfolyam végén 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. 

Értse a számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és 

leolvasni mért adatokat. 

Tudjon tájékozódni térképeken.  

Értse az ok és okozat közötti kapcsolatrendszert. 

Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai hátterét, összefüggését 

hazánk természeti képével, gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismerjen példákat vizsgálatuk módjára.  

Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát. 

Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 

Univerzumban. 

Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-

átalakító szerepére. 

 

  



735 

 

Biológia, kémia 

 

 

Általános cél: a természetismeret legyen alkalmas a tanuló szakmai képzésének, illetve az 

általános középfokú oktatás más intézménytípusaiban való részvételnek megalapozására azzal 

együtt, hogy lehetővé tegye az ezen intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is a 

nekik megfelelő tananyag és fejlesztési feladatok segítségével.  

Kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai tanulás, a tudomány és a 

hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal 

való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is adhat. Mindeközben kiegészítjük és 

továbbépítjük a diákok általános iskolából hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.  

Elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, 

módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi 

tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok 

megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és 

kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 

fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül 

elképzelhetetlen. A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja.  

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek elkészítésében 

mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár és az osztály 

közös döntésén múlik.  

 

A legfontosabb célok a következők:  

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az 

okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram 

ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása; 

az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

a „láthatatlan” hatások megismerése; 

az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  

az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

 

A természetismeret biológia, kémia részének óraterve 
 

 
heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 1 36 
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ÓRATERV 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 

ismeretek 

Gyakorlati 

óra 

Ismétlés, 

összefoglalás

, mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

kerettantervben 

leírt  

9. évfolyam 

1. téma  

Hogyan működik a 

természettudomány? 

A tudomány módszerei 

 2  2/4 

6. téma Az „embergép”: mozgás, 

légzés, keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és 

légzés élettana és anatómiája z 

4 1 1 6/6 

7. téma 

Formák és arányok a 

természetben. 

Elemek és vegyületek. 

Kristályrácsok. Szerves 

molekulák a mindennapokban 

6 1 1 8/8 

9.  téma 

Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

 

4 1  5/5 

10. téma 

Atomi aktivitás 
1 1  2/5 

11.téma 

A szervezet egysége – 

idegrendszer és viselkedés 

4 1 1 6/6 

13 téma 

Állandóság és változatok – 

információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

5  1 6/6 

16. téma 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének 

a mérése 

  1 1/8 

     

Összesen   24 7 5 36/48 
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Tematikaiegység/ 

Fejlesztésicél 

Hogyanműködika természettudomány? 

Atudománymódszerei 

Órakeret 

2óra 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségénekmegértetése. 
Amodellek szempontfüggőségének ésamérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredményekábrázolása (grafikon), illetvegrafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Közöscél:Legalábbegymegfigyelés, kísérletés mérés közös 
megbeszélése. 

 
Lehetséges változatok: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

Amegfigyelések szempontfüggőségénekfölismerése. (Pl.:Kinek 

milyen fiú/lánytetszik?Milyen házban szeretnéklakni?) 

Megfigyelés leírásánakelemzése. (Mirevoltkíváncsi a kutató?Mit 

figyeltmeg?Mirekövetkeztetett?) 

Akísérletezéscélja: sajátkísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése. 

Afüggetlenés a függő változó fölismerése. 

Amérés szerepeamindennapokban, pl. lázmérés,földmérés, 

tömegmérés. 

Példák a„modell” szó hétköznapi (pl. topmodell,vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szívmint szivattyú)használatára. Modellés makettkülönbsége (pl. 

emberi szív) – miérthető megbelőle, minem:közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarrólajelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendítetthúrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart)mérésepl. gitáron, citerán.Azeredményábrázolása. 

Példák gyűjtéseigazolható feltevésekre: azelőrejelzés szerepea 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések)és atudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Matematika:grafikus 
ábrázolás. 

 
Kommunikáció– 

magyar nyelvés 

irodalom: azember 

eltérő megjelenítései. 

Filmes műfajok 

(dokumentum- és 

művészfilm). Érvelés. 
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Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 
Attenborough: Azélő bolygó– részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egykonkrét 

problémakapcsán. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 
szimuláció, makett. 

 

 
 

 
 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

Az„embergép”:mozgás, légzés, keringés. 

Azemberimozgás, keringés és légzésélettana és 

anatómiája 

 

Órakeret 

6óra 

 

Előzetes tudás 
Alevegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 
mértékegységei. 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

Azemberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 
megértése.Azemberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése.Azegészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódravaló törekvés erősítése. 

 

feladatok  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Közöscél: 
Amozgásés légzés mechanikájának megismerése.Aszív és azerek 

mechanikájának megismerése.Alapvető egészségvédelmi ismeretek 

elsajátítása. 

 
Lehetséges változatok: 

Azemelő-elv szemléltetése azízületekkel kapcsoltemberi csontok 

példáján. 

Afontosabbemberi csontok szerepe (makettalapján).Az 

izomműködés lényege. 

Acsont ésazízületek sérülései, megelőzésük. 

Acsontok felépítésénekés szilárdságának összefüggése. 

Alégzés funkciójának megbeszélése.Atüdő térfogatát és alégzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

Alégzési szervrendszer részei, feladataik, ahangképzés.A 

védekező reflexek (köhögés, tüsszentés)szerepe. 

Alégzőmozgások szemléltetése.Légzésszám-változás terhelés 

hatására (kiscsoportos feladat). 

Alégzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, TBC). 

Aszív fölépítése és működése (makettalapján).A vér ésanyirok, 

azerek szerepe. 

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás ésapulzus oka, mérése. 

Akeringési rendszer egészségét fenyegető kockázatitényezők és 

egészségmegőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, 

trombózis, infarktus). 

Kommunikáció– 
magyar nyelvés 

irodalom: azemberi 

test ábrázolásai. 
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Kulcsfogalmak 

Emelő,ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító-és feszítőizom, 
légcsere, légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, 

vérnyomás, kockázatitényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 
 

 
 

 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

Formákés arányoka természetben 

Elemekés vegyületek.Kristályrácsok. 

Szervesmolekuláka mindennapokban 

 

Órakeret 

8óra 

 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok.Atom és 
molekula, szerkezetiképlet. 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Azarányok fontosságának beláttatása, rögzítése.Arányokat fenntartó 
és felborító erőkfölismerése. Állandó és változtatható arányok 

fölismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Közöscél: 
Azarányfontosságaés számszerű jellemzése.Ageometriai rend 

fölismerése azanyagok szerkezetében.Azanyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhányóriásmolekula gyakorlati 

Kommunikáció– 
magyar nyelvés 

irodalom: 

disszonancia, 
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fontosságának megismerésekonkrét példákon. 

 
Lehetséges változatok: 

Aharmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) lények. 

Aférfi, a női ésagyermektest arányainak összehasonlítása. Változó 

térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok.Atöménység 

jellemzése (százalék).Arányokakonyhában (fűszerek, só, pácok) és 

az iparban (ötvözetek,beton). 

Azélőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 

hiánybetegségek,fény, vízstb. 

Állandótömegarányok: avegyületek összegképleteegyszerű 

példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf(gumi, üveg)anyagokszerkezete. Elemi 

egység(cella). 

Molekulák térbelirendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

Akémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek(műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

Aszénhidrogénekeredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, 

fűtés, vegyipar). 

Néhányoxigéntartalmú szerves molekula amindennapokban 

(etilalkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő,cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhánynitrogéntartalmúszerves molekula: vitaminok, 

aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 

azélőlényekben.Azóriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 

Mérgezésekés következményeik. 

(a)szimmetria, 
kompozíció. 

 
Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 
Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés: 

a fogyasztói 

társadalom 

kialakulása,gazdasági 

alapjai (fosszilis 

energiahordozók 

használata). 

 
Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 
felületaktív anyag, környezetitényező, mono- és polimer, 

szénhidrogén, karbonsav,alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 
 

 
 

 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

5óra 
 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő ésenergiaigényes folyamatok. A 
légzés funkciója. 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Azenergiaáramlás nyomon követése azélővilágban.Táplálkozás, 
emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismeréseaz 

emberi szervezetben. 

Azanyagcsere és az emberi egészségkapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás irántiigényfelkeltése,erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közöscél: 
Azanyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértéseaz 

élővilágban és az emberi szervezetben. 

Anyagforgalomés egészségnéhányösszefüggése. 

 
Lehetséges változatok: 

Változatos energianyerésazélővilágban: ragadozók, növényevők, 

élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Azemberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál,gyomornedv, 

epe, hasnyál). 

Azemésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

Afelszívott anyagok sorsa, amáj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 

mérgezések.Azalkoholhatása. 

Testkép, testépítés, táplálékkiegészítők kockázatai. 

Osztályközösség- 
építés: etikett, társas 

viselkedés. Egészséges 

életmód. Nemek, 

testképek. 

 

Avér szerepe, vérkép. 
Afelszívott tápanyagok sorsaasejtben(energianyerés, 

átalakítások). 

Kiválasztás avesén, atüdőn és a bőrön át. 

Avizeletmennyiségésabelső környezet egyensúlyának, 

arányainak (homeosztázis) megőrzése. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf,autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 
vérplazma, visszaszívás,szűrlet, vizelet. 

 

 
 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

 

Atomi aktivitás 
Órakeret 

2óra 
 

Előzetes tudás 
Energia, elektromostöltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 
normálalak. 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Azanyag, kölcsönhatás,erők, energia, információfogalmának 
mélyítése. Azállapot ésaváltozás fogalmának bővítése azatomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudaterősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közöscél: 
Azelektronburok és az atommagszerkezetének áttekintése.Az 

atomenergia ismerete. 

 
Lehetséges változatok: 

Azanyag atomos szerkezetének tudatosításakonkrét jelenségeken 

keresztül. 

Azatommagés elektronhéj fogalmának megismerése. 

Arádióaktivitás 3 fajtájának, néhánygyakorlatialkalmazásának, 

hatásának megismerése az élő szervezetre. 

Amaghasadás okaés feltételei, a láncreakció elve. 

Azatomenergia fogalma,felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

ANap energiatermelése,hatásaaföldi életre. 

Társadalomismeret: 
hidegháború. 

 
Osztályközösség- 

építés: fenntarthatóság, 

atomenergia. 

 
Kulcsfogalmak 

Atom,proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 
rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 
 

 
 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

 

Aszervezet egysége – idegrendszerés viselkedés 
Órakeret 

6óra 
 

Előzetes tudás 
Azemberi szervezetbenzajló fő kémiai átalakulások. Példák 
csoportban élő állatokra. 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Azemberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 
kölcsönhatásainak megismerése. A testiés lelki egészségalapjainak 

tudatosítása, azegészséges életmód irántiigényerősítése. A védekező 

szervezet működéseinekbemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közöscél: 
Azönazonosságot (homeosztázist) fenntartó és azazt fenyegető 

főbbhatások áttekintéseazemberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban.Aszabályozás és a vezérlés néhányformája az 

emberi szervezetben. 

 
Lehetséges változatok: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 

atestméretet megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata. 

Areflexek fölépítése (térdreflex). 

Azidegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet 

szabályozása. 

Érzékszervek: azéleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 

Azidegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 
Aktívés passzív, természetes és mesterséges immunitás. 

Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stresszés egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

Atanulás alaptípusai azállatvilágban ésazemberesetében. 

Azemlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia). 

Atársas kapcsolatok szerepea főemlősök és az embertanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárscsoportok, 

reklámok, függőséget okozó hatások, értelemadás. 

Segítőkészséget és agressziótkiváltó helyzetek. 

Tanultmegküzdési stratégiák, tanulttehetetlenség. 

Azállatiés az emberi kommunikáció jellemzői. 

Kommunikáció– 
magyar nyelvés 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és non- 

verbális 

kommunikáció. Haza- 

és családszeretet, 

magány, vallás, 

lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben. 

 
Társadalomismeret:az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. 

 
Osztályközösség- 

építés: társas 

együttélés, devianciák. 

 

 
 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás,reflexív, 
vegetatív központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, 

feltételes reflex, próba-szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, 

kulcsinger, motiváció, öröklött gátlás, hierarchia,agresszió, 

segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 
 

 
 

 

 
 

Tematikaiegység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok– információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

Órakeret 

6óra 

Előzetes tudás Aférfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Akomplex 

műveltség- 

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Alátható jellegekés az öröklés kapcsolatának felismerése.A 
szexualitás genetikai szerepének megismerése. 

Anemiműködések megismeréseacsaládtervezésés az 

egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Közöscél: 
Azöröklött és „szerzett”tulajdonságok megkülönböztetése, az 

öröklődés és a nemiségkapcsolata.Anemiműködések biológiai 

háttereemberben.Agenetika és a szexualitás egészségügyi 

vonatkozásai.Agenetikai információ megváltozásának lehetséges 

következményei. 

 
Lehetséges változatok: 

Egygén– egyjellegkapcsolatok (Rh-vércsoport,öröklődő 

betegségek). 

Mennyiségiés minőségijellegek különbsége, akörnyezet szerepe. 

Anemiségszerepeagenetikai információ újrakombinálódásában 

(azivarsejtek sokfélesége, atesti sejtekgenetikai azonossága). 

Agenetikai információmegváltozása: mutációk. 

Mutációtokozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozottsejtosztódás(növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákosgóc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Azemberivarszervei, biológiai funkciójuk. 

Ahímivarsejtés a petesejt jellemzői. 

Anői nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés.Családtervezés. 

Beágyazódás, magzatiélet. A magzat védelme. Azújszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál. 

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 
valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 
Kommunikáció– 

magyar nyelvés 

irodalom; 

osztályközösség-építés: 

szexualitás, családi 

élet.Identitás. 

Öregedés és halál, idős 

generáció. 
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Kulcsfogalmak 

Gén,génváltozat (allél),mennyiségi és minőségijelleg,recesszív 

(elnyomott) jelleg, mutáció, mutagénés rákkeltő (karcinogén) hatás, 

ivarsejt, ivarszerv, petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, 

megtermékenyülés, tüszőhormon, sárgatesthormon(progeszteron), 

tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 
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g) Informatika 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök 

használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

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

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika 

tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, 

az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való 

aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 

Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív 

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban. 
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Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

 

9–11. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens 

eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 

lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. A szakközépiskolai évek 

során a magabiztos készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló 

információk alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az 

alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során 

szükséges fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a 

hétköznapi élet során is fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai 

elemzéseket végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A 

táblázatkezelővel egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani.  

 

A heti és az éves óraszámok 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves 

óraszáma 

9. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1,5 54 

 

ÓRATERV 9. évfolyam 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 

ismeretek 

Gyakorlati 

óra 

Ismétlés, 

összefoglalás

, mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

kerettantervben 

leírt / helyi 

tanterv 

9. évfolyam 

I. Az informatikai eszközök 

használata 
4 2 1 6 /7 

II. Alkalmazói ismeretek 14 9 4 23 /27 

Év végi összefoglalás 0 0 2 2 

Összesen 18 11 7 36 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, Fizika; kémia: 
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működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

működési elve. 

elektromágnesesség, 

optika, félvezetők, 

folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg 

és digitális jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 

alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres 

biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 

az érzékszervek 

védelmét biztosító 

szabályok, helyes 

szokások; a környezeti 

állapot és az ember 

egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges 

életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

23 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok 

készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex 

használata. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



674 

 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

projektmunka 

elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: 

Gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

vizsgálatok 

eredményének 

prezentálása; 

projektmunka 

bemutatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése.  

A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját 

munkák, gyűjtések 

felhasználása az 

elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, 

bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: 

Mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi 

kommunikáció 

értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- 

és hangkapcsolatok 

értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 

események mozgóképi 

megjelenítésének 
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megtervezése, esetleg 

kivitelezése az 

életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, 

interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 

áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű 

számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 
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ÓRATERV 11. évfolyam 

 

Témakörök 
Új 

ismeretek 

Gyakorlati 

óra 

Ismétlés, 

összefoglalá

s, mérés-

értékelés 

Összes óraszám 

kerettantervben 

leírt / helyi 

tanterv 

11. évfolyam 

II. Alkalmazói ismeretek 16 7 4 23 /27 

III. Infokommunikáció 6 4 3 10 /13 

IV. Az információs társadalom 5 4 3 9 /12 

Év végi összefoglalás 0 0 2 2 

Összesen 27 15 12 54 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

23 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, 

befektetésekkel, 

hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb 

matematikai 

szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos 

ábrák, diagramok, 

táblázatok, műveletek, 

nyitott mondatok) 

alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, 

történések, 

összefüggések 

elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a 

természeti és technikai 

rendszerek 

állapotának leírására 
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szolgáló szempontok 

és módszerek 

használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Matematika; földrajz; 

fizika; kémia: 

táblázatok adatainak 

rendezése.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; 

matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló 

eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A 

GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

10 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel 

segített tanulás 

módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 
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információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egy esemény 

információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és 

elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

9 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség 

megőrzési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi 

felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő 

információforrások, 

eszközök, módszerek 

kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 
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Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 

személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

fenntarthatóság 

értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az 

emberi környezet 

állapotának 

megőrzésében, 

javításában. 

 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  

Információs- és 

kommunikációs 

rendszerek felépítése, 

jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs 

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági 

vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 

értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A 

mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói 

szokásokban 

megnyilvánuló 

egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a 

médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

környezetre és az 

emberi egészségre 

gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

manipulációs szándék, 

a hibás következtetések 

és a megalapozatlan 

ítéletek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába rendezni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

 

Értékelés: 9-11. osztály 

Azon témáknál, ahol számítógép használata nem lehetséges, ott tanári  gyakorlatnak 

megfelelően szóbeli és/vagy írásbeli számonkérés. 

A számítógéphasználatot igénylő témáknál a tanár által adott konkrét feladat elkészítése, 

megoldása számítógép alkalmazásával. 

A gyakorlati számonkérés kiegészül elméleti feladat megoldásával is. 
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h) Osztályközösség-építés 

A program célja, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy 

elősegítsék és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra beiratkozott, számos iskolából érkező, 

sok esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók 

(osztály)közösségének kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. 

A tananyag elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális 

(az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a 

tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az 

idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget 

alkossanak, mert ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon 

a legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen 

belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási 

kudarcok leküzdésében. 

 

 A legfontosabb – és minden évfolyamra értendő –a tanulói személyiség komplex 

fejlesztése, amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. Ezen 

belül a kiemelt célok és azok kapcsolódásai a NAT kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi 

táblázatban olvashatók. 

(A táblázat célkitűzései minden évfolyamra egyaránt érvényesek!) 

 

Az Osztályközösség-építés (OKÉ) 

programban fejlesztendő kompetenciák 

A NAT fejlesztési területeinek, nevelési 

céljainak elemei 

A) Kommunikációs kompetenciák  

A kommunikációs készség fejlesztése, amely 

olyan társadalmi érintkezési forma, amely 

nélkülözhetetlen az iskolai és az 

osztályközösség életében való aktív 

részvételhez. A fejlesztés hátterében az a 

törekvés húzódhat meg, hogy a tanuló a 

közösség tagjaival pozitív és eredményes 

interakciókat folytasson, amely csökkentheti 

és tompíthatja az iskolai konfliktusok 

számát, az agresszivitás mértékét.  

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

alkotása 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása. Ennek a területnek 

a fejlesztése kiemelkedően fontos, hiszen 

közismert, hogy a tanulók egy része az 

általános iskolai tanulmányok befejezését 

követően sem rendelkezik az un. 

kapunyitogató kompetenciákkal, azaz nem 

tud írni és olvasni megfelelő módon, így 

gyakorlatilag funkcionális analfabétának 

tekinthető.A megfelelő szintű 

beszéd(készség) hiánya lehetetlenné teszi a 

tanuló részvételét az osztályban történő, 

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 
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tanórákhoz kötött interakciós 

folyamatokban.Ennek a területnek egy 

másik komponense az olvasás, az írott 

szövegek megértése, és esetenként írott 

szövegek létrehozása, a szövegalkotás is. Az 

egyéni szintű fejlesztési programok 

tervezésének alapjátéppen ezen 

kompetenciák hiányának regisztrálása 

képezi. A szaktárgyi szintű fejlesztési tervek 

számára e program kulcsfontosságú 

információkat nyújthat. 

B) Szociális kompetenciák  

A szociális kompetenciák fejlesztése 

egyrészt a tanuló közösségben elfoglalt 

helyéről, az ott betöltött szerepéről szól, 

arról, hogy a program mit tehet a tanulói ön- 

és énkép pozitív irányú fejlesztésében.A 

fejlesztés két irányban indulhat, egyrészt 

erősítheti a tanulónakönmagáról mint 

tanulóról alkotott önképét, ezen keresztül 

befolyásolhatja az iskolai (és az iskolán 

kívüli) tanulásról vallott elképzeléseit; 

másrészt módosíthatja a tanuló a közösségi 

emberről mint a közösség aktív tagjáról 

vallott nézeteit, elképzeléseit is. 

Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 

Testi és lelki egészség. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára, 

honvédelemre nevelés. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra 

nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

A hátránnyal élők segítése, önkéntesség 

elvének elfogadása. 

 

C)Tanulással összefüggő kompetenciák  

A tanulással kapcsolatos kompetenciák 

részben a konkrét iskolai tanuláshoz 

kapcsolható és ott nélkülözhetetlen tényezők 

fejlesztésére helyezik a hangsúlyt (pl. a 

tanuláshoz szükséges források keresése és 

használata /könyvtár, internet), illetve 

különféle tanulási módszerek elsajátítására. 

Ezen a területen a különféle 

műveltségterületek szoros együttműködését 

kell megvalósítani. Másrészt fontos annak a 

felismertetése is, hogy a folyamatostanulás 

a modern világban az egyik legfontosabb és 

nem megkerülhető társadalmi integrációs 

tényező, amelynek elmaradása 

dezintegrálódást, elszegényedést, 

kirekesztettséget eredményezhet. 

A tanulás tanítása. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, 

valamint a munkavégzéshez kapcsolható 

kompetenciák 

 

Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése elsősorban az 

iskolai éveket követő időszak folyamatainak 

megértését és azok tervezését segítheti elő 

(munka és magánélet, döntéshozatal az 

Pályaorientáció, munkára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

Családi életre nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra 
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életút meghatározó pontjain stb.). Ennek 

első állomását azonban a jelen képezi, azok 

az iskolai évek, ahol a tanulók a választott 

szakma alapjait elsajátíthatják. Ennél az 

elemnél különösen fontos a közismereti és 

szakmai tárgyakat tanítók együttműködése, 

mert nem kerülhető meg a fejlesztés során 

az, hogy a tanulók már az iskolai évek alatt a 

munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákkal is megismerkedjenek. 

Ehhez – mint az eltérő területeken zajló 

„diákmunkához” – nyújthat jelentős 

támogatást a köz- és szakismereti, valamint 

a szakmatanuláshoz kapcsolódó gyakorlati 

tantárgyak együttese. 

nevelés. 

 

 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő (Egyéni és közösségfejlesztési program 

szakiskolai tanulók számára) programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával 

kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő 

beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, 

olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak. 

 

 Órabeosztás: 

Ajánlott témakörök feldolgozása: 32 óra 

Ismerkedés az új személyi és tárgyi feltételekkel: 2 óra 

Ünnep az osztályban: 1 óra 

Évértékelés: 1 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és az iskola 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, 

számolás, szövegértés). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az előzetes tudás (kompetenciák) felmérése. 

A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút 

szempontjából. 

Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.  

Az önismeret fejlesztése. 

A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és egyéb 

közösségekben. 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők 

szerepének erősítése. 

A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, 

gyakoroltatása és/vagy fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, grafikon 

stb.) feladatainak megoldása. 

Eligazodás a különféle típusú szövegekben, törekvés az értő 

olvasásra, az olvasottak, látottak értelmezésének kísérlete. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának 

felismerése. 

A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek fontosságának 

felismerése a tanulás hatékonysága és eredményessége érdekében. 

Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról 

közvetített kép közötti különbség jelentőségének tudatosulása. 

Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: 

grafikonok 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az 

iskolában és a társadalomban 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 

felhasználható elemei. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása. 

A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és 

közösségek életére. 

Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése. 

Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása. 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése. 

Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a 

társadalom életében. 

Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” 

dolgok megkülönböztetése. 

A tudatos vásárlói attitűd megalapozása. 

Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás 

erősítése. 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának felismerése, a 

család múltjának és az ott keletkezett értékeknek az ismerete. 

A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a 

társadalom szempontjából. 

A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az egyén 

és a társadalom szempontjából konkrét példák alapján. 

Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak 

ismerete. 

Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. 

A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a tudatos 

vásárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? 

Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a 

segélyek világa – alapvető ismeretek elsajátítása, 

információkeresés. 

Társadalomismeret: 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció –  

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi 

gazdálkodás, foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 

szabályai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 

hasznosítása  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése, 

tájékozódás, eligazodás. 

A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, az 

egészséges életmód iránti igény felkeltése. 

Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói 

munkaterhek figyelembe vétele. 

Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a betartásukra, 

hasznuk, értelmük belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz 

nélkülözhetetlen dokumentumokban – értelmezés, megkeresésük, 

használatuk gyakorlása (menetrendek, használati utasítások stb.). 

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának belátása, 

lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése (környezet, táplálkozás, 

mozgás stb. szerepe). 

Iskola és szabadidő – időterv készítése. 

A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan) 

szabályozók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, 

törekvés a betartásukra a közös munka során. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Társadalomismeret: 

törvény és jog szerepe 

a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, norma, 

erkölcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. 

fejlesztése (pl. kommunikációs, szociális kompetenciák). 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében; a projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az 

osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti 

programokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

 

 

10. évfolyam 

 

AzOsztályközösség-építő program célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás 

fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége 

nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett 

azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-

emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak. 

Ebben a tanévben a fejlesztéshangsúlya(i) 

az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére,  

az iskolai és osztályközösségben túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok további 

fejlesztésére, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges szociális kompetenciák 

erősítésére tevődnek. 

 

Órabeosztás: 

Ajánlott témakörök feldolgozása: 32 óra 

Aktuális problémák kezelése: 2 óra 

Ünnep az osztályban: 1 óra 

Évértékelés: 1 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A közösségek belső világa(i) 

 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az iskola hagyományainak megismertetése.  

A tanulás támogatása. 

A deviáns magatartások /szokások felismertetése. 

A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése 

Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kutakodás az iskola múltjában, múlt és jelen összehasonlítása (pl. 

évfordulók, ünnepek, öregdiák-találkozók, jeles rendezvények, a 

múlt képe: tablók az iskola folyosóin). 

A (kortárs) tanulástámogatás szerepének ismerete és alkalmazása, 

tanulás kortárs mentorokkal. 

Határon innen és határon túl: mi az elfogadható, és hol kezdődik az 

elfogadhatatlan? – a társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan 

magatartások /szokások felismerése, megkülönböztetése. 

Mitől és miért „szub” egy „kultúra” (a képregényektől a 

tetoválásokig) – a (többségi) kultúra és a szubkultúra közötti 

összefüggések, különbségek felismerése. 

Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

devianciák a 

művészetben. 

 

Társadalomismeret: 

a divat története. 
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eltöltésének megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás 

különbségeinek ismerete. 

„Mutasd a ruhatárad és megmondom, hogy ki vagy!” – a divat 

szerepének felismerése a társadalomban. 

A felelős gondolkodás–beszélgetés – cselekvés szerepének a 

felismerése a szex/szexualitás témakörben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns 

magatartás, szubkultúra, plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, 

szex, szexualitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Itthon otthon vagyok!” 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyamtematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok 

alapján. 

A régióktóla kistelepülésekig – a kulturális különbségek felismerése 

térben és időben konkrét példák alapján. 

Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és emberek. 

Vendégvárás –vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon). 

Alapvető ismeretek szerzése a világvallásokról. 

A példakép értékének és értelmének felismerése az önépítés, 

önmegvalósítás szempontjából. 

Pályaorientáció, pályatervezés segítése. 

A hosszabb távú tervezéshez szükséges alapvető ismeretek nyújtása, 

az ezekkel kapcsolatos realitásérzék, felelősségtudat alapozása, 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A régiók egyes sajátosságainak megismerése adott és saját 

szempontok szerint. 

A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány hungarikum 

és a hozzátartozó tájegység összekapcsolása.  

A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat 

stb.) rejlő kulturális és gazdasági értékek fontosságának 

felismerése. 

Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és 

(kisebb) közösségekben. 

A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában – a 

választás szempontjainak tudatosítása. 

Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni pályatervezéshez szükséges 

alapvető ismeretek, a stratégia-készítés fontosságának a felismerése 

az egyéni életút szempontjából, a munkavégzés egyéni és 

társadalmi fontosságának felismerése, 

A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek 

felismerése (pl. hitel, zálog, kölcsön). 

Társadalomismeret: 

földrajzi viszonyok és 

település kapcsolata. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, 

gasztronómia, példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, 

munka, munkabér, bank, hitel, kölcsön, zálog, uzsora. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete 

Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók 

tanulástámogatásában. 

A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók 

tanulás-támogató tevékenységébe. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek 

végiggondolására. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli 

szakmai/ közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a 

munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

 

 

11. évfolyam 

 

AzOsztályközösség-építő program célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a 

kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését. 

Ebben a tanévben a fejlesztéshangsúlya(i) 

a társas kapcsolati kultúra,  

a kultúra- és médiafogyasztás, 

valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák 

erősítésére tevődnek. 

 

 

Órabeosztás: 

 

Ajánlott témakörök feldolgozása: 30 óra 

Aktuális problémák kezelése: 1 óra 

Évértékelés: 1 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció –lokalizáció 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és 

tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható 

folyamatoknak) az ismerete konkrét példákban. 

A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal 

kapcsolatos alapvető jellegzetességek ismerete. 

Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete. 

A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség 

felismerése és értékelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódásipontok 

Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: 

elszigetelt világok versus hálózati világok. 

A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és 

mit a helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az 

alapfogalmak megismerése, megértése konkrét példák alapján. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az 

érdekképviselet eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, 

megkülönböztetés, az alapfogalmak megismerése, megértése 

konkrét példák, esetek alapján. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a 

feketegazdaság); munkaerő-piac nemzetközi térben – alapfogalmak 

megismerése, előnyök, hátrányok összevetése. 

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű Kárpát-

medence –kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek, 

nemzetiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása, 

tapasztalatok megosztása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, 

ideológia, önkormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kaleidoszkóp 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és 

tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának 

felismerése. 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez 

kapcsolható értékek ismerete. 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a 

családtervezés fontosságát illetően. 

A tolerancia fogalmának megértése. 

Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi legendáriumok 

haszna, kultúra- és tapasztalatátadás rendjea nemzedékek között; 

élmények, tárgyi emlékek gyűjtése. 

Az operáktól a performanszig– a kulturális fogyasztás 

sokszínűségének megismerése, programajánlatok keresése, 

programtervezés. 

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek 

felmérése. 

A nagy családok és a szinglik. 

Ő és én. 

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a 

társadalomban. 

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése 

(az alkotmány, a törvények és a rendeletek). 

Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és 

törvénytelen, szankciók – konkrét esetek megvitatása. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, 

alkotmány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Mit és miért tanultam az iskolában? 

 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és 

tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, 

eredményesség, minőség). 

 Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az 

életpálya-építés szempontjaival. 

Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának”megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – 

tervezés, megvitatás, vélemények ütköztetése. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása, 

megvitatása. 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás 

az életpálya-tervezéssel. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi 

tudás, élethosszig tartó tanulás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák 

továbbfejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete. 

Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden 

műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és 

médiafogyasztás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, 

amelyek a társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz 

nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni 

döntések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 
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i) Testnevelés és sport 

A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon – már a kritikus 

gondolkodásra alapozva – tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához 

szükséges ismereteket és mozgásos tevékenységeket, és az ehhez tartozó kompetenciákat. 

Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv 

kulcskompetenciáinak tudatosítására és a Nat-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret 

elsajátítására kell elsősorban törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a 

munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás helyes aránya, a 

választás kialakítása a saját, előnyben részesített rekreációs terület irányába, és az azokkal 

kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az 

életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek 

elleni küzdelem lehetőségét, módját. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában 

a tárgyi és eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét 

sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő 

mozgásos és kognitív tartalmak sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó 

körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképességét és nem a mozgásreprodukáló 

képességét fejlesztjük.. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános 

értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a 

tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, 

kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, 

örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási divatok. 

A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a 

mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult 

testgyakorlati ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, 

az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas 

játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

motoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és 

versengések alkalmazását helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa 

vezérelt gyakorlatok során a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is 

megkülönböztetett figyelmet fordít a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, 

hogy minden tanuló eljusson a megszerezhető tudás legmagasabb szintjére és 

megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A differenciálás 

alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez 

kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető 

tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső 

didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb 

dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatásfokát is. A motoros tanulás sajátossága ugyanis, 

hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton formálódnak az értelmi, érzelmi-akarati, 

szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt eredményei ennek megfelelően a 

készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható 

követelményeket is tartalmaznak. 

A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, 

rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget 

fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges 

alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint 

a demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az 

általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a 
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a 

testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai 

fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek 

és a mozgásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség 

megőrzésére vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán hangsúlyt 

kap a környezettudatos nevelés is. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. 

Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések 

elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. 

Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, 

hogy a sportban átélt konkrét élményeket szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén 

szerzett tapasztalataival összevesse, és az összefüggéseket megértse – ezáltal erősödik a 

nemzeti öntudat, a hazafias nevelés. 

Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált 

megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a 

munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit 

és összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával 

szilárdítja meg. Ebben az életkorban már kiemelten valósulhat meg – a kognitív fejlesztési 

oldal figyelembevételével – a testnevelés és sport oktatásában az alapvető egészséggel és 

önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása. 

A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi 

kommunikáció. Célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. Mindezek mellett tudatosan és minden tekintetben kielégítő módon 

kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan, határozottan fejtsék ki az 

egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott segítségadás során.  

A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok 

és az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári 

kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók 

kommunikálni, nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és 

képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a 

frusztrációt, és építő módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia 

tenni a személyes és a szakmai szféra között. 

A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is 

meg tudják szervezni a saját megfelelő edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, 

ideértve az idővel és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában 

foglalja az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek 

felismerését, és az akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és 

teherbírás érdekében. Ez az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és 

asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Ennek birtokában 

fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket arra, hogy a feladatok 

végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, 

hogy a tudást és a készségeket helyzetek sokaságában tudják használni. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, 

miszerint egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős 

és gyenge pontjai megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a 

kockázatokat értékelni és adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

elemzésén keresztül fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 
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3ó/hét  

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

24óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Határozott tanári irányítással változó részvétel az előkészítő játékokban, 

gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen motivációs 

szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése változó–

alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő–kommunikációs 

formákban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai 

és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megerősítése. 

Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test elleni 

játék és kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges 

lényeges technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő 

hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási 

hatékonyságának növelése, játékban való egyre eredményesebb 

használata. A technikai jellegű alapmozgások variációi változó 

irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása 

testnevelési játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és 

labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A 

mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra–tanári irányítással 

Matematika: térbeli 

alakzatok, tájékozódás. 

 

Természetismeret: 

tárgyi és természeti 

környezet.  

 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

egyirányú és kétirányú 

kommunikáció. A 

kommunikáció 

társadalmi normái, 

kulturált nyelvi 

viselkedés. 
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Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása és 

az önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési 

részfeladatok önálló végzése. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott 

helyen és időben is, csellel is. Fektetett dobás egy leütéssel, 

labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a 

feladattartás minőségének javítása. Szabálykövető feladatok 

megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés 

szabálytalanság elkövetése esetén). 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, 

teljes létszámú játék, félpályán és egészpályán feladatokkal. 

Ötletjáték támadásban. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre 

törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája. 

Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, 

lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; 

különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív védővel szemben, 

bedőléssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel, 

különös tekintettel a test-test elleni játék sportszerű gyakorlására 

Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból, 

rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék. 

Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó 

pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, 

társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 
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Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú 

játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, 

érthető, erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú 

gyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a 

szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, 

önálló játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített 

játékvezetésben. Néhány nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a 

játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a 

tevékenység természetes velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 

védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportágspecifikus 

bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret  

18óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 

változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás. 

Kezdetleges szabályismeret.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 

esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 
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test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, 

törekvés a felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és 

tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész 

mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és 

kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek 

időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a 

testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért 

egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal. 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

önismeret, énkép, 

énkép–kommunikáció, 

én és a csoport, 

térközszabályozás, 

ritmus. 

 

Természetismeret: az 

emberi test; elsősegély. 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. 

osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő 

variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen 

és differenciáltan a mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, 

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és 

kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az 

elemkapcsolatokban. 

Szertorna 

Osztályközösség-építés: 

társas viselkedés, 

önismeret, énkép, 

jellem, kooperatív 

munka. 
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A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 

egységesen az alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár 

közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással is. Női szerek 

hiányában lányoknál választható a gyűrű is. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, 

hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, terpeszpedzés, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz-és lábfüggések, függések, lefüggések, 

mellső függőmérleg, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban 

átlendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok 

állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, homorított 

leugrás.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, 

az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, 

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány technikája, 

felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és 

készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi 

tantervben rögzítetten – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 

ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 

hibajavítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret  

16óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás kar-és 

lábmunkája. A rövid-és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Magasugrás átlépő technikája. Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses 

technikával. 

Lökőmozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további fejlődés 

elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben, pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek 

gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika 

megkülönböztetése. Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos 

végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak 

gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális egyéni 

sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram 

kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolásaMagasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű 

magasságra törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 

lépéses köríven történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat 

figyelembevételével. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és 

két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok; 

egészségvédelem, 

betegségek. 
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kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi felszereltség esetén erőgépekkel). 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés 

technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok 

futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, 

dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának 

ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának 

ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 

pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret  

17óra 

Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 

felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással edzéshatás 

és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

játékkal, tanári kontroll mellett. 
Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 
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Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, 

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Korcsolyázás: 

 – önkéntesség pályakészítésben 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással, és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; 

halacska két lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy 

lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a 

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (5–7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások 

meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a zónába. 

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban néhány lényeges játékszabállyal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 

tartása minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs 

tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a 

saját és a környezet javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és 

játéktapasztalatok átadása. 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

Osztályközösség-

építés: rekreáció, 

szabadidő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, közlekedési 

szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret  

12óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

eljárásairól. 
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A grundbirkózás alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 

Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

küzdelmekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika mellőzésével 

indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása. 

A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a 

tematikai egység várt eredményei minimumát szem előtt tartva, a 

grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. 

Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés 

mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, 

gyakorlása, továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés 

képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a 

gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi 

és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes 

lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, 

szabadulások fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (Emelések és védésük. 

Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal, 

derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.), 

valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, 

mögékerülések. Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel. 

 

Dzsúdó 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek. 

 

Osztályközösség-

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó erőkifejtéssel 

és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli 

helyzetből indulva állásból történő végrehajtásig. 

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően 

rézsútos leszorítás. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, 

agressziómentes küzdelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret  

10óra 

Előzetes tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő 

gyakorlatokról néhány ismeret. A prevenció és a relaxáció 

szó értelmének körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, 

savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, 

hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a 

sérülésmentes sporttevékenységre. 

 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

testsúly, megelőzés. 
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néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, 

és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső 

érték stb). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni 

gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése 

– összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Relaxációs gyakorlatok: 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös 

tekintettel az elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet állandó 

biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés szempontjából. A prevenció, relaxáció és 

stressz értelmezése. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak 

felismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, stressz, 

relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 

 A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 

szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári 

kontroll mellett. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, a 

fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a 

társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet 

igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 
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Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

az egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az állóképesség 

fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a 

fogásból. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 

zavaró végrehajtása.  

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség 

érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

- Labdajátékokban előírt technikai gyakorlatok bemutatása elégséges szinten 

         - Az évfolyam követelményeinek megfelelő összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása.     

         - Az egyén által kötelezően választott egy szeren a 9. évfolyam követelményeinek       

            elégséges szintű teljesítése. 

         - 14 perc tartós futás megállás nélküli végrehajtása 
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         - A grundbirkózás technikai elemeinek minimális szintű végrehajtása. 

         - A központilag előírt motoros tesztek minimum elégséges szintű teljesítése.             

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő technikai 

és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, 

sportjátékokban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, kontrollált kommunikációval 

kísért, csapatelkötelezett játék. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári 

irányítás esetén is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség, 

önállóság és tudatosság a gyakorlásban. 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, jelenléttel 

történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az 

ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes 

használatának továbbfejlesztése. 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás 

ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt 

gyakorlása: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek 

átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: szóbeli és 

nonverbális 

kommunikáció, 

metakommunikáció, 

önérvényesítés, tárgy-

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy és kétütemű megállás, megállás kapott 

labdával, változatos körülmények között, meghatározott helyen és 

időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás 

Természetismeret: 

fáradás, energianyerési 

folyamatok, izomzat. 
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labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-távoli 

dobás helyből. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok 

megoldása. (alap- és oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása) 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben 

azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. Ötletjáték támadásban, játék emberfogással. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése, pontos 

passzolások, az eredményes lerohanás technikai megoldásai. A kapus 

mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, szélesebb térbeli 

pozíciófoglalással. 

Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban, 1-2 kézzel. Test 

mögötti átadások. Átadások felugrásból cselezés után. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bevetődéssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 

Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás-

befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. 

Beállós játék. 

1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer. 

A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Félpályás és 

egészpályás játék. Ötletjáték. 

 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó 

magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő 

hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3 m-es vonalról. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok. 

Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos 

biztosítása. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos 

támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és 

önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt egyszerűsített 

játékvezetéssel. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés 

során a szakkifejezések gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált megfogalmazása, 

megvitatása és megvalósítása. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, 

bevetődéses-bedőléses lövés, sportágspecifikus bemelegítés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret  

16óra 

Előzetes tudás 

Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló ismétlése. 

A torna-, , elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes mozgástanulás 

érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend formáinak 

elfogadása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai 

élvonalról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a 

tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül, 

ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

tudatosan pontos mozgatással, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

testről; elsősegély. 
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helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, 

pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának növelése. 

Állandó jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok. Az esztétikus 

mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő eljárások 

gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szintű fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. A 9. osztályban 

megjelölt mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és 

differenciáltan. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai 

(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: a 

9. osztályban tanultak szerint, egységesen az alapformában, 

differenciáltan a variációkban és az elemek mennyiségében és 

nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy 

tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 

Osztályközösség-

építés: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az első és második ív növelése. 

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások, 

lebegőtámasz. 

 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált, 

kétirányú kommunikációra épülő hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

 

Aerobik  

(a helyi tantervben szabályozottan és differenciált nehézséggel) 

Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal. 

2–4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés (grapevine), 

bokszlépés (boksz step), sarkonfordulás (pivot-turn), oldallendítés 

(side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés (leg kick); 

Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus 

elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák 

gyakorlása, a választott, minimálisan követelt elemek 

felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók az 

osztályon belül. 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: ritmus.  
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata a segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának és 

esztétikájának ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek 

elismerése, támogatása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, versenyszer, 

csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, vezényszó, 

aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, precizitás, 

elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret  

14óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás összehangolt 

kar- és lábmunkája. A hosszú távú futásnál kontrollált egyéni 

irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval. 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az adott 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző távolugrás 

guggoló és magasugrás átlépő technikával. 

Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával. 

Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű és 

minőségű teljesítmények létrehozásában. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 

ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének elfogadása, 

az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka szükségességének 

megértése. 

A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, néhány 

nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: 
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Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós 

és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos 

végrehajtás. A váltózóna alkalmazása közepes sebességű váltásoknál. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses 

köríven történő nekifutással, a felugrás és lendítés 

összehangolásával. 

Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika 

előkészítése, gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett 

lépésszámmal.  

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, nekifutással, az ötlépéses dobóritmus 

optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, 

keresztlépéssel, súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből 

és egyéni nekifutással. Magasugróverseny egyéni 

nekifutással. Kislabdahajító verseny lendületszerzéssel. 

Súlylökő versenyek. 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos 

szabályok ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol-és 

magasugrásnál. Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések 

megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete. 

A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

ritmusgyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok; 

állóképesség, erő, 

gyorsaság; hatás-

ellenhatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus, 

kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, iramjáték, a 
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táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret  

17óra 

Előzetes tudás 

Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan 

sportmozgás felismerése. 

Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén. 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének megfogalmazása 

egyszerű szavakkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 

elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és 

kevésbé kötött foglalkozások által.  
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, 

az egyén által különösebb anyagi ráfordítás nélkül, élethossziglan 

űzhető sport ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. 

A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, gyakorlás 

– laza tanári irányítással. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, 

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Korcsolyázás: 

 – önkéntesség pályakészítésben 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással, és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; 

halacska két lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy 

lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a 

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

természeti erők, külső 

és belső hőmérséklet, 

fagypont. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges mentális képességek fejlesztése. 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek 

kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések 

formájában, az értékek meghatározása az egészség megalapozásához. 

Mások tanításáról, motiválásáról tapasztalatszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret  

14óra 

Előzetes tudás 

Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból. 

Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó és 

dzsúdótechnika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó 

küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok 

tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére 

és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása 

saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 9–11. 

osztályokban csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható 

torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani 

szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, 

kétkezes lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes 

átkarolásból. 

 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. 

Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Társadalomismeret: 

keleti kultúra. 

 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek, 

testi-lelki egészség. 

 

Osztályközösség-

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

 

Dzsúdó 

A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó 

erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). Félvállas gurulás előre és hátra. Előre futásból történő 

végrehajtás társak, akadályok, zsámoly felett, karikán át. 

Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy 

csípődobást követően rézsútos leszorítás ismétlése. 

Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. 

Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez 

igazított fejlesztő eljárásai – természetes mozgásokkal 

küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző 

specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek 

szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert tiszteletben 

tartó magatartás mellett állásfoglalás. 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 

csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret  

12óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az 

önfejlesztő célok megfogalmazása. 

A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció 

értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma, 

munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

információk körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Természetismeret: 
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Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító 

feladatokkal. 
 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű 

edzéstervek szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek 

fejlesztése. Egyéni fejlesztés – köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek – előírás szerint. 

ismeretek az emberi 

test működéséről. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése 

– összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó relaxációs gyakorlatok: 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés 

ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a 

tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az 

okozati összefüggés egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős 

izmok erősítését és nyújtását szolgáló több gyakorlat bemutatása. A 

gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek 

sport általi oldásának megtapasztalása, kifejezése. 

A stresszoldás, a progresszív relaxáció értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal 

kapcsolatos természetes kommunikáció, mint a műveltségterületi 

kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 

önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő 

versenyszabály-készlettel. 
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A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 

megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 

melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 

társ bevonásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar 

sportolók sikereiről. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 

A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a 

baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 

Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, 

segítségadás, egymás tanítása. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom és annak elvárása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 

fogásból. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 
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ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A 

fittségi mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 

egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

- Labdajátékokban előírt technikai gyakorlatok bemutatása elégséges szinten 

         - Az évfolyam követelményeinek megfelelő összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása.     

         - Az egyén által kötelezően választott egy szeren a 9. évfolyam követelményeinél     

            magasabb szintű gyakorlat bemutatása, vagy egy másik választott szeren a minimum     

            követelmény teljesítése 

         - 16 perc tartós futás megállás nélküli végrehajtása 

         - A dzsúdó technikai elemeinek minimális szintű végrehajtása 

         - A központilag előírt motoros tesztek minimum elégséges szintű teljesítése. 

 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret  

25óra 

Előzetes tudás 

A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás. 

Komplex szabályismeret. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése. 

Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás 

és játékszervezés. Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a támadás 

és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az 

értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok 

megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, 

Természetismeret: 

érzékszervek 

működése; 

fenntarthatóság, a 

tárgyi és személyi 

környezet óvása. 

 

Társadalomismeret: 
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tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 

gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését 

elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az elkövetett 

vétség önálló jelzése, annak elvárása. Az labdajáték-specifikus 

időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” 

játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári vezetéssel, önállóan, a lényeges 

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális jel 

használatával is. 

Versenyhelyzetek  

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása 

mérkőzéseken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk 

önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára 

támadásban és védekezésben. A speciális feladatok megoldása, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés. 

Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú 

taktikai szituációban. 

normák, normaszegés, 

következmények, 

büntetés. 

 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikációs 

normák, 

metakommunikáció, 

önérvényesítés. 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. Játékszituációk ismétlése beállóval, lerohanás 

rendezetlen védelem ellen. Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. 

Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása. 

 

 
 

Röplabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos 

játék elérése érdekében.  

A feladás technikájának alkalmazása alkar-és kosárérintéssel 

egyaránt.  

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 
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ejtett labdához való elhelyezkedés. A forgásszabály, az első és 

második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a 

háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre 

vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

 

Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A 

sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, 

nemzetközi sikerei. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

sportágspecifikus bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Általában rendezett előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk. 

Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal. 

Részleges önállósággal gyakorlás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés 

továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során a már ismert és új 

elem-és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

versenyrendezésben. 

Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos 

fejlesztések. 

A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

gördülékeny végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés 

Természetismeret: az 

izomműködés. 
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funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Stretching.  

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott egy szeren, a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutatva, és/vagy egy másik szer 

mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Összefüggő gyakorlatsorok  

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc), mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során 

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, 

majd önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos 

hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

 
 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus 

esztétikájának átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos 

mozgásrendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Térdelő-, álló-és repülőrajt. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
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Közepes hibaszázalék váltózónában botátadás tekintetében. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Több atlétikai versenyszám felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Differenciáló feladatok elfogadása, végzése. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek 

megtapasztalása, megértése. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv 

Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása, 

versengések. 

Középtáv, folyamatos futás 

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres 

alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. A pulzusszám 

folyamatos ellenőrzése melletti edzés. 

 

Ugrások 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással, a testi adottságok alapján differenciált 

elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás. 

 

Dobások 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó 

edzésekről. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. Egy-egy 

magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmény ismerete. 

Természetismeret: az 

ember mozgása, 

izomműködés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, 

kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú végrehajtása.  

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, egészségtani 

ismeretek megőrzése. 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás szervezési 

és lebonyolítási ismeretei. 

 A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges 

mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése. 

Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott 

sportági mozgásrendszer mozgásainak tanítása-tanulása a helyi 

tantervben szabályozottan.  

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) 

hangsúlyának megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, pl. 

tó körüli futás, rönkhordás, favágás stb. 

Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedésbiztonság és a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a zöldfelület megóvása, az épületek megóvása, a 

fenntarthatóság szem előtt tartása, az energia, a vízhasználat, a 

dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra 

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok megszerzése.  

Tollaslabda: 

A játéktér megismertetése, a helyes ütőfogás. A tenyeres ütés , 

fonákütés tanulása. A szabályos szerválás, a megfelelő helyezkedés. 

A labda helyes megütése 

Játék egyszerű szabályokkal, a páros játék szabályai. 

A pontszámítás. Leütés a tollaslabdában. 

Játék 1-1, 2-2 ellen. Osztálybajnokságok szervezése 

 

Asztalitenisz :(folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 

Természetismeret: 

szervrendszer, élettan, 

fertőzés; térképek, 

tájékozódás. 
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kidolgozott alternatív sport területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és teremben 

végzett sportolás során. Védelem a kullancsok ellen. 

A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az 

egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus 

kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 

teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban. 

A biztonsági követelmények betartása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 

fogásból, fojtásból. 

Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) 

szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a 

személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az 

önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 

közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 

 

Önvédelem – női önvédelem. 

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú 

ismétléssel, automatizáció. 

 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 11. 

osztályban csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna 

jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra, prevencióra, alternatív 

mozgásokra. 

 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 

 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok.  

Támadáselhárítási módszerek. 

Társadalomismeret: 

történelmi hősök, 

távol-keleti kultúrák. 

 

Osztályközösség-

építés: 

konfliktuskezelés. 
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Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek 

ismerete. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a 

küzdőjellegű sporttevékenységek révén. 

A sportszerű küzdések elismerése. 

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának érthető és elfogadható 

kommunikációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítési modell használata. 

A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatának megfogalmazása. 

Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.  

A relaxációs gyakorlatokban aktív és kulturált részvétel.  

A fittségi paraméterek ismerete. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben, az életszerepekre történő felkészülésben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás megalapozottá 

tétele. 

Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez szükséges 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő jártasság 

a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a 

felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, 

ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, 

Természetismeret: 

Az idegrendszer, a 

keringési rendszer, 

szív- és érrendszeri 

betegségek, 

energiatermelés. 

Emésztőrendszer, 

helyes táplálkozás. 
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megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban 

egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző 

eszközök segítségével. 

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája. 

A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, 

tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés köredzéssel. 

Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való 

felkészítés. A biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges 

lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a 

gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló 

tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek 

megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai, relaxációs technikák. 

A relaxációs módszerek tudatos alkalmazása, az élet 

stresszhelyzeteivel való megküzdésre történő felkészülés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése 

(pl. jóga) a helyi lehetőségek és programok szerint, választhatóan. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő 

eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, méréseken, 

önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a 

pihenőidő jelentősége. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, 

nyugodt alvásban. Helyes táplálkozás a sportolás során és általában. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való 

helyes bánásmód ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív megerősítés. 

Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, ingernagyság, 

ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 

és a játékban. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott támadási formáció, 

együttműködés a védekezés szervezésében. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)kritikus 

megfogalmazása. 

Más személy más szintű játéktudásának elfogadása. 

A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 

 

Torna jellegű feladatok 

Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett 

testtartással történő bemutatása. 

A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek 

ismerete. 

Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a társak 

bevonásának szándéka. 

A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség súlyos 

következményeinek ismerete és a helyes következtetések levonása. 

Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 

Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások 

ismerete. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása más 

mozgásrendszerekben. 

Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével 

kapcsolatos tudás összefoglalása. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

A helyi tantervben kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 

Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

 

Önvédelem és küzdősportok 
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A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az 

önvédelemben, az álló- és a földharcban. 

Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére alkalmas, 

érthető kommunikáció. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek 

ismerete. 

Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel 

megteremthető, fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges 

fizikai és mentális állapot, a tipikus életszerepek ellátása.  

Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

ismerete. A gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete. 

 

Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és 

nemzetközi élmezőnyről. 

 

 

 

 

 

Hét/3.óra 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Sportjátékok 24 24 20 

Torna jellegű 

Feladatok és táncos mozgásformák 

18 16 20 

Atlétika jellegű feladatok 16 14 10 

Alternatív és Szabadidős mozgásrendszerek 17 17 18 

Önvédelem és Küzdősportok 12 14 10 

Egészségkultúra- Prevenció 10 12 18 

Összesen: 108 108 96 

Számonkérés, osztályozás, felmérés 11 11 10 

 

 

 

A A továbbhaladás feltételei: 

 

- Labdajátékokban előírt technikai gyakorlatok bemutatása elégséges szinten 

         - Az évfolyam követelményeinek megfelelő összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása.     

         - Az egyén által kötelezően választott egy szeren a 10. évfolyam követelményeinél     

            magasabb szintű gyakorlat bemutatása, vagy egy másik választott szeren a minimum     

            követelmény teljesítése 

         - 18 perc tartós futás megállás nélküli végrehajtása 

         - A grundbirkózás technikai elemeinek minimális szintű végrehajtása 

         - A központilag előírt motoros tesztek minimum elégséges szintű teljesítése.               

  



730 

 

5ó/hét 
9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 40 

óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Határozott tanári irányítással változó részvétel az előkészítő játékokban, 

gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen motivációs 

szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése változó–

alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő–kommunikációs 

formákban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai 

és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megerősítése. 

Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test elleni 

játék és kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges 

lényeges technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő 

hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási 

hatékonyságának növelése, játékban való egyre eredményesebb 

használata. A technikai jellegű alapmozgások variációi változó 

irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való 

harcban.Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása 

testnevelési játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és 

labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A 

mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra–tanári irányítással 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása és 

az önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési 

részfeladatok önálló végzése. 

Matematika: térbeli 

alakzatok, tájékozódás. 

 

Természetismeret: 

tárgyi és természeti 

környezet.  

 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

egyirányú és kétirányú 

kommunikáció. A 

kommunikáció 

társadalmi normái, 

kulturált nyelvi 

viselkedés. 

Kosárlabdázás  
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Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott 

helyen és időben is, csellel is. Fektetett dobás egy leütéssel, 

labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a 

feladattartás minőségének javítása. Szabálykövető feladatok 

megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés 

szabálytalanság elkövetése esetén). 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, 

teljes létszámú játék, félpályán és egészpályán feladatokkal. 

Ötletjátéktámadásban. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemekvégrehajtása növekvő biztonsággal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre 

törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája. 

Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, 

lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; 

különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív védővel szemben, 

bedőléssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és 

eredményességgel,különös tekintettel a test-test elleni játék 

sportszerű gyakorlására 

Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból, 

rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék. 

Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 

 

Röplabda 

Technikai elemekvégzése optimális erőközléssel, fokozódó 

pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, 

társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú 
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játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, 

érthető, erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú 

gyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a 

szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, 

önálló játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített 

játékvezetésben. Néhány nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a 

játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a 

tevékenység természetes velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 

védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportágspecifikus 

bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 

változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás. 

Kezdetleges szabályismeret.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 

esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, 

törekvés a felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok–rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és 

tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész 

mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és 

kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek 

időtartamának növelése.Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a 

testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért 

egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal. 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

önismeret, énkép, 

énkép–kommunikáció, 

én és a csoport, 

térközszabályozás, 

ritmus. 

 

Természetismeret: az 

emberi test; elsősegély. 

Torna –iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. 

osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő 

variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen 

és differenciáltan a mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, 

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és 

kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az 

elemkapcsolatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 

egységesen az alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár 

közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással is. Női szerek 

hiányában lányoknál választható a gyűrű is. 

Osztályközösség-építés: 

társas viselkedés, 

önismeret, énkép, 

jellem, kooperatív 

munka. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás– terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, 

hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek 
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támaszban és felkarfüggésben, terpeszpedzés, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 

Gyűrűn gyakorlás–kéz-és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás–állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban 

átlendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok 

állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, homorított 

leugrás.  

Szertorna–szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, 

az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, 

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány technikája, 

felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és 

készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi 

tantervben rögzítetten – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió),átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 

ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 

hibajavítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás kar-és 

lábmunkája. A rövid-és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Magasugrás átlépő technikája. Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses 

technikával. 

Lökőmozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további fejlődés 
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céljai elérése–a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben, pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek 

gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika 

megkülönböztetése. Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos 

végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak 

gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális 

egyéni sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni 

iram kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolásaMagasugrás átlépő technikával, ugrások 

versenyszerű magasságra törekvés nélkül. Az átlépő technika 

végrehajtása 5-7 lépéses köríven történő nekifutással, ugráspróbák 

az egyéni testalkat figyelembevételével. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és 

két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi felszereltség esetén erőgépekkel). 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés 

technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok 

futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

ritmus-gyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok; 

egészségvédelem, 

betegségek. 
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Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, 

dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának 

ismerete távol-és magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának 

ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 

pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 

felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással edzéshatás 

és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 

tanári kontroll mellett. 

Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, 

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Korcsolyázás: 

 – önkéntesség pályakészítésben 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

Osztályközösség-

építés: rekreáció, 

szabadidő. 
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palánkfogással, és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; 

halacska két lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy 

lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a 

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (5–7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások 

meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a zónába. 

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban néhány lényeges játékszabállyal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 

tartása minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs 

tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a 

saját és a környezet javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és 

játéktapasztalatok átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, közlekedési 

szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

eljárásairól. 

A grundbirkózás alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 

Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

küzdelmekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika mellőzésével 

indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása. 

A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a 

tematikai egység várt eredményei minimumát szem előtt tartva, a 

grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek. 

 

Osztályközösség-
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Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés 

mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, 

gyakorlása, továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés 

képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a 

gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi 

és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat –szabadulások egykezes, kétkezes 

lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, 

szabadulások fojtásfogásból–elsajátító gyakorlatok változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (Emelések és védésük. 

Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal, 

derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.), 

valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, 

mögékerülések. Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel. 

 

Dzsúdó 

Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó erőkifejtéssel 

és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Félvállas gurulás előre és hátratechnikájának elsajátítása talaj közeli 

helyzetből indulva állásból történő végrehajtásig. 

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően 

rézsútos leszorítás. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, 

agressziómentes küzdelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

néhány ismeret. A prevenció és a relaxáció szó értelmének 

körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani– elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, 

hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a 

sérülésmentes sporttevékenységre. 

 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának 

néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, 

és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső 

érték stb). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében –állandó gyakorlási anyag, egyéni 

gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése 

– összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Relaxációs gyakorlatok: 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös 

tekintettel az elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet állandó 

biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

testsúly, megelőzés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés szempontjából. A prevenció, relaxáció és 

stressz értelmezése. 

 



740 

 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak 

felismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, stressz, 

relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 

 A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 

szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári 

kontroll mellett. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, a 

fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a 

társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet 

igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

az egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az állóképesség 

fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
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biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a 

fogásból. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 

zavaró végrehajtása.  

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség 

érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

- Labdajátékokban előírt technikai gyakorlatok bemutatása elégséges szinten 

         - Az évfolyam követelményeinek megfelelő összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása.     

         - Az egyén által kötelezően választott egy szeren a 9. évfolyam követelményeinek       

elégséges szintű teljesítése. 

         - 14 perc tartós futás megállás nélküli végrehajtása 

         - A grundbirkózás technikai elemeinek minimális szintű végrehajtása. 

         - A központilag előírt motoros tesztek minimum elégséges szintű teljesítése.             

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő technikai 

és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, 

sportjátékokban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, kontrollált kommunikációval 

kísért, csapatelkötelezett játék. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári 

irányítás esetén is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség, 

önállóság és tudatosság a gyakorlásban. 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, jelenléttel 

történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az 

ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. Matematika: logika, 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes 

használatának továbbfejlesztése. 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban.Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás 

ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra –részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt 

gyakorlása: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek 

átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és haladással, 

páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési 

játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus 

technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

szóbeli és nonverbális 

kommunikáció, 

metakommunikáció, 

önérvényesítés, tárgy-

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy és kétütemű megállás, megállás kapott 

labdával, változatos körülmények között, meghatározott helyen és 

időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás 

labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép-távoli 

dobás helyből. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok 

megoldása. (alap- és oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása) 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben 

azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. Ötletjátéktámadásban, játék emberfogással. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemekvégrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése, pontos 

passzolások, az eredményes lerohanás technikai megoldásai. A 

kapus mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, szélesebb térbeli 

pozíciófoglalással. 

Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban, 1-2 kézzel. Test 

mögötti átadások. Átadások felugrásból cselezés után. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bevetődéssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 

Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás-

befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. 

Beállós játék. 

1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer. 

A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Félpályás és 

egészpályás játék. Ötletjáték. 

 

 

Természetismeret: 

fáradás, energianyerési 

folyamatok, izomzat. 
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Röplabda 

Technikai elemekvégzése optimális erőközléssel, fokozódó 

magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő 

hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3m-es vonalról. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok. 

Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos 

biztosítása. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos 

támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és 

önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt egyszerűsített 

játékvezetéssel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés 

során a szakkifejezések gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált 

megfogalmazása, megvitatása és megvalósítása. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, 

bevetődéses-bedőléses lövés, sportágspecifikus bemelegítés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló ismétlése. 

A torna-, , elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes mozgástanulás 

érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend formáinak 

elfogadása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 
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motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai 

élvonalról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a 

tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül, 

ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

tudatosan pontos mozgatással, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló 

helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, 

pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának növelése. 

Állandó jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok. Az esztétikus 

mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő eljárások 

gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szintű fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

testről; elsősegély. 

Torna –iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. A 9. 

osztályban megjelölt mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen 

és differenciáltan. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai 

(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: a 

9. osztályban tanultak szerint, egységesen az alapformában, 

differenciáltan a variációkban és az elemek mennyiségében és 

nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy 

tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 

Osztályközösség-építés: 

társas viselkedés, 

önismeret, énkép, 

jellem, önreflexió, 

kooperatív munka. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az első és második ív növelése. 

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások, 

lebegőtámasz. 
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Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű 

mozgássor megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált, 

kétirányú kommunikációra épülő hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

Aerobik  

(a helyi tantervben szabályozottan és differenciált nehézséggel) 

Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal. 

2–4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés (grapevine), 

bokszlépés (boksz step), sarkonfordulás (pivot-turn), oldallendítés 

(sidekick), lábszárlendítés (flickkikc), láblendítés (leg kick); 

Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus 

elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák 

gyakorlása, a választott, minimálisan követelt elemek 

felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók az 

osztályon belül. 

 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

ritmus.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek 

önálló használata a segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió),átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának és 

esztétikájának ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek 

elismerése, támogatása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, versenyszer, 

csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, vezényszó, 

aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, precizitás, 

elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás összehangolt 

kar- és lábmunkája. A hosszú távú futásnál kontrollált egyéni 

irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval. 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az adott 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző távolugrás 

guggoló és magasugrás átlépő technikával. 

Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával. 

Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető 

összefüggés megértése. 
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céljai Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű és 

minőségű teljesítmények létrehozásában. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 

ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének elfogadása, 

az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka szükségességének 

megértése. 

A legtipikusabb futó-, ugró-és dobószámok ismerete, néhány 

nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos 

végrehajtás. A váltózóna alkalmazása közepes sebességű 

váltásoknál. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses 

köríven történő nekifutással, a felugrás és lendítés 

összehangolásával. 

Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika 

előkészítése, gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett 

lépésszámmal.  

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, nekifutással, az ötlépéses dobóritmus 

optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, 

keresztlépéssel, súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és 

egyéni nekifutással. Magasugróverseny egyéni nekifutással. 

Kislabdahajító verseny lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások, 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok; 

állóképesség, erő, 

gyorsaság; hatás-

ellenhatás. 
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dobások végzése és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos 

szabályok ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol-és 

magasugrásnál. Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések 

megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete. 

A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus, 

kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, iramjáték, a 

táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan 

sportmozgás felismerése. 

Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén. 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének megfogalmazása 

egyszerű szavakkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 

elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött 

foglalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, 

az egyén által különösebb anyagi ráfordítás nélkül, élethossziglan 

űzhető sport ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. 

A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, gyakorlás 

–laza tanári irányítással. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, 

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Korcsolyázás: 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

természeti erők, külső 

és belső hőmérséklet, 

fagypont. 
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 – önkéntesség pályakészítésben 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással, és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; 

halacska két lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy 

lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a 

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges mentális képességek fejlesztése. 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek 

kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések 

formájában, az értékek meghatározása az egészség megalapozásához. 

Mások tanításáról, motiválásáról tapasztalatszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból. 

Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó és 

dzsúdótechnika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó 

küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok 

tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére 

és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása 

saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 9–11. 

osztályokban csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható 

torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani 

szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

Társadalomismeret: 

keleti kultúra. 

 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek, 

testi-lelki egészség. 

 

Osztályközösség-

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, 

kétkezes lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes 

átkarolásból. 

 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. 

Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

 

Dzsúdó 

A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó 

erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: nagy külső horogdobás (osotogari), nagy csípődobás 

(ogoshi). Félvállas gurulás előre és hátra. Előre futásból történő 

végrehajtás társak, akadályok, zsámoly felett, karikán át. 

Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy 

csípődobást követően rézsútos leszorítás ismétlése. 

Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. 

Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez 

igazított fejlesztő eljárásai – természetes mozgásokkal 

küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző 

specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek 

szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert tiszteletben 

tartó magatartás mellett állásfoglalás. 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 

csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az 

önfejlesztő célok megfogalmazása. 

A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció 

értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma, 

munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

információk körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok 

és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. 

Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű 

edzéstervek szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek 

fejlesztése. Egyéni fejlesztés – köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek –előírás szerint. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

test működéséről. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése 

– összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó relaxációs gyakorlatok: 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés 

ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a 

tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az 

okozati összefüggés egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős 

izmok erősítését és nyújtását szolgáló több gyakorlat bemutatása. A 

gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek 

sport általi oldásának megtapasztalása, kifejezése. 

A stresszoldás, a progresszív relaxáció értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal 

kapcsolatos természetes kommunikáció, mint a műveltségterületi 

kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 

önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő 

versenyszabály-készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 

megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 

melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 

társ bevonásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar 

sportolók sikereiről. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 

A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a 

baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 

Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, 

segítségadás, egymás tanítása. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom és annak elvárása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 
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fogásból. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 

ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A 

fittségi mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 

egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban. 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

- Labdajátékokban előírt technikai gyakorlatok bemutatása elégséges szinten 

         - Az évfolyam követelményeinek megfelelő összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása.     

         - Az egyén által kötelezően választott egy szeren a 9. évfolyam követelményeinél     

magasabb szintű gyakorlat bemutatása, vagy egy másik választott szeren a minimum     

követelmény teljesítése 

         - 16 perc tartós futás megállás nélküli végrehajtása 

         - A dzsúdó technikai elemeinek minimális szintű végrehajtása 

         - A központilag előírt motoros tesztek minimum elégséges szintű teljesítése. 

 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás. 

Komplex szabályismeret. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése. 

Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás 

Természetismeret: 

érzékszervek 

működése; 

fenntarthatóság, a 
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és játékszervezés. Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a támadás 

és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az 

értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok 

megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, 

tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása–játékvezetési 

gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését 

elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az elkövetett 

vétség önálló jelzése, annak elvárása. Az labdajáték-specifikus 

időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” 

játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári vezetéssel, önállóan, a 

lényeges játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői 

nonverbális jel használatával is. 

Versenyhelyzetek  

A labdajátékok alap-és játékismereteinek alkalmazása 

mérkőzéseken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk 

önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára 

támadásban és védekezésben. A speciális feladatok megoldása, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés. 

Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú 

taktikai szituációban. 

tárgyi és személyi 

környezet óvása. 

 

Társadalomismeret: 

normák, normaszegés, 

következmények, 

büntetés. 

 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

kommunikációs 

normák, 

metakommunikáció, 

önérvényesítés. 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. Játékszituációk ismétlése beállóval, lerohanás 

rendezetlen védelem ellen. Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. 

Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása. 

 

  

Röplabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, 

folyamatos játék elérése érdekében.  

A feladás technikájának alkalmazása alkar-és kosárérintéssel 

egyaránt.  
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„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött 

vagy ejtett labdához való elhelyezkedés. A forgásszabály, az első és 

második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való megfelelés, a 

háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre 

vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

 

Bonyolultabb – kooperatív, kreatív –testnevelési és sportjátékok. A 

sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, 

nemzetközi sikerei. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az 

ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

sportágspecifikus bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Általában rendezett előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk. 

Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal. 

Részleges önállósággal gyakorlás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés 

továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során a már ismert és új 

elem-és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

versenyrendezésben. 

Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos 

fejlesztések. 

A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

gördülékeny végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

Természetismeret: az 

izomműködés. 
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A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés 

funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Stretching.  

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott egy szeren, a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutatva, és/vagy egy másik szer 

mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Összefüggő gyakorlatsorok  

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc), mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során 

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, 

majd önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos 

hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

  

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus 

esztétikájának átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen 

tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

A tornasport sporttörténeti érdekességei(„lovas nemzet vagyunk”). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos 

mozgásrendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló-és repülőrajt. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Közepes hibaszázalék váltózónában botátadás tekintetében. 
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Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Több atlétikai versenyszám felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Differenciáló feladatok elfogadása, végzése. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek 

megtapasztalása, megértése. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv 

Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása, 

versengések. 

Középtáv, folyamatos futás 

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres 

alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. A pulzusszám 

folyamatos ellenőrzése melletti edzés. 

 

Ugrások 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással, a testi adottságok alapján differenciált 

elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás. 

 

Dobások 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó 

edzésekről. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. Egy-egy 

magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmény ismerete. 

Természetismeret:az 

ember mozgása, 

izomműködés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, 

kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú végrehajtása.  
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Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, egészségtani 

ismeretek megőrzése. 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás szervezési 

és lebonyolítási ismeretei. 

 A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges 

mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése. 

Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott 

sportági mozgásrendszer mozgásainak tanítása-tanulása a helyi 

tantervben szabályozottan. 

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) 

hangsúlyának megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, pl. 

tó körüli futás, rönkhordás, favágás stb. 

Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedésbiztonság és a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a zöldfelület megóvása, az épületek megóvása, a 

fenntarthatóság szem előtt tartása, az energia, a vízhasználat, a 

dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra 

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok megszerzése.  

Tollaslabda: 

A játéktér megismertetése, a helyes ütőfogás. A tenyeres ütés , 

fonákütés tanulása. A szabályos szerválás, a megfelelő helyezkedés. 

A labda helyes megütése 

Játék egyszerű szabályokkal, a páros játék szabályai. 

A pontszámítás. Leütés a tollaslabdában. 

Játék 1-1, 2-2 ellen. Osztálybajnokságok szervezése 

 

Asztalitenisz:(folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben 

kidolgozott alternatív sport területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és teremben 

végzett sportolás során. Védelem a kullancsok ellen. 

A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az 

egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus 

Természetismeret: 

szervrendszer, élettan, 

fertőzés; térképek, 

tájékozódás. 
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kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 

teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban. 

A biztonsági követelmények betartása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 

fogásból, fojtásból. 

Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) 

szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a 

személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az 

önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 

közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 

 

Önvédelem – női önvédelem. 

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú 

ismétléssel, automatizáció. 

 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 11. 

osztályban csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna 

jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra, prevencióra, alternatív 

mozgásokra. 

 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 

 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok. 

Támadáselhárítási módszerek. 

Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek 

ismerete. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a 

küzdőjellegű sporttevékenységek révén. 

Társadalomismeret: 

történelmi hősök, 

távol-keleti kultúrák. 

 

Osztályközösség-

építés: 

konfliktuskezelés. 
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A sportszerű küzdések elismerése. 

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának érthető és elfogadható 

kommunikációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítési modell használata. 

A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatának megfogalmazása. 

Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.  

A relaxációs gyakorlatokban aktív és kulturált részvétel.  

A fittségi paraméterek ismerete. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben, az életszerepekre történő felkészülésben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás megalapozottá 

tétele. 

Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez szükséges 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő jártasság 

a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a 

felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, 

ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, 

megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban 

egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző 

eszközök segítségével. 

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája. 

A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, 

tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés köredzéssel. 

Természetismeret: 

Az idegrendszer, a 

keringési rendszer, 

szív- és érrendszeri 

betegségek, 

energiatermelés. 

Emésztőrendszer, 

helyes táplálkozás. 
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Motoros tesztek lebonyolítása –előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való 

felkészítés. A biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges 

lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a 

gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló 

tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek 

megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai, relaxációs technikák. 

A relaxációs módszerek tudatos alkalmazása, az élet 

stresszhelyzeteivel való megküzdésre történő felkészülés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése 

(pl. jóga) a helyi lehetőségek és programok szerint, választhatóan. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő 

eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, méréseken, 

önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a 

pihenőidő jelentősége. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, 

nyugodt alvásban. Helyes táplálkozás a sportolás során és általában. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való 

helyes bánásmód ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív megerősítés. 

Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, ingernagyság, 

ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 

és a játékban. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott támadási formáció, együttműködés 

a védekezés szervezésében. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)kritikus 

megfogalmazása. 

Más személy más szintű játéktudásának elfogadása. 

A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 

 

Torna jellegű feladatok 

Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett 

testtartással történő bemutatása. 

A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek 

ismerete. 

Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a társak 

bevonásának szándéka. 

A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség súlyos 

következményeinek ismerete és a helyes következtetések levonása. 

Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 

Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások 

ismerete. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása más 

mozgásrendszerekben. 

Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével 

kapcsolatos tudás összefoglalása. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

A helyi tantervben kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 

Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 
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Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az 

önvédelemben, az álló- és a földharcban. 

Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére alkalmas, 

érthető kommunikáció. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek ismerete. 

Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel 

megteremthető, fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges 

fizikai és mentális állapot, a tipikus életszerepek ellátása.  

Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

ismerete. A gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete. 

 

Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és 

nemzetközi élmezőnyről. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

- Labdajátékokban előírt technikai gyakorlatok bemutatása elégséges szinten 

         - Az évfolyam követelményeinek megfelelő összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása.     

         - Az egyén által kötelezően választott egy szeren a 10. évfolyam követelményeinél     

magasabb szintű gyakorlat bemutatása, vagy egy másik választott szeren a minimum     

követelmény teljesítése 

         - 18 perc tartós futás megállás nélküli végrehajtása 

         - A grundbirkózás technikai elemeinek minimális szintű végrehajtása 

         - A központilag előírt motoros tesztek minimum elégséges szintű teljesítése.               

 

 

  

Hét/5.óra 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Sportjátékok 40 40 40 

Torna jellegű 

Feladatok és táncos mozgásformák 

27 27 11 

Atlétika jellegű feladatok 30 30 25 

Alternatív és Szabadidős mozgásrendszerek 25 25 25 

Önvédelem és Küzdősportok 20 20 10 

Egészségkultúra- Prevenció 20 20 28 

Összesen: 162 162 139 

Számonkérés, osztályozás, felmérés 18 18 21 
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j) KERETTANTERVVEL INDULÓ DUÁLIS 3 ÉVES 

SZAKKÉPZÉS 

k) Ács szakképesítés szakmai programja 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

 

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 582 01 Ács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Ács 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya:30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya:70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 
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vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség:- 

 

Előírt gyakorlat:- 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I     2  

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2  0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1     

10102-12 

Hagyományos 

zsaluzat és 

állványzata 

Hagyományos 

zsaluzatok 
1      

Hagyományos 

zsaluzatok gyakorlat 
 3     

10318-12 

Rendszerzsaluzatok 

és állványok 

Zsalu- és 

állványrendszerek 

kialakítása 

  2    

Rendszerzsaluzatok 

alkalmazása 

gyakorlat 

   2   
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10100-12 

Állványzatok 

Hagyományos 

állványzatok  
  1    

Hagyományos 

állványzatok 

gyakorlat 

   2   

10319-12 

Fémszerkezetű 

állványok 

Fémállványok 

szereléstechnológiája 
    1  

Fémállványok 

alkalmazása, 

szerelése gyakorlat 

     3 

10099-12 

Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek 2  5  4  

Ácsszerkezetek 

építése gyakorlat 
 8  10  14,5 

Saját modul Szakmai informatika   1    

Saját modul Szabadkézi rajz 0,5      

Összes óra 5 12 11 14 8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18        18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4  

 

  

 

  4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2      2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    5  5 

Munkaviszony 

létesítése 
    4  4 

Álláskeresés     4  4 

Munkanélküliség     3  3 
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11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
    10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
    24  24 

Munkavállalói szókincs     20  20 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
36  72  16  124 

Szakmai munka- és 

balesetvédelem 
  36    36 

Építési alapismeretek 36  36    72 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 
    16  16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 36     36 

Építési alapismeretek  12     12 

Műszaki rajz  12     12 

Épületfizika  12     12 

10102-12 

Hagyományos 

zsaluzat és 

állványzata 

Hagyományos 

zsaluzatok 
36      36 

Hagyományos 

zsaluzatok anyagai, 

szerszámai, gépei 

12      12 

Hagyományos 

zsaluzatok készítése, 

bontása 

24      24 
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Hagyományos 

zsaluzatok gyakorlat 
 108     108 

Hagyományos 

zsaluzatok anyagai, 

szerszámai, gépei 

 18     18 

Hagyományos 

zsaluzatok készítése, 

bontása 

 90     90 

10318-12 

Rendszerzsaluzatok 

és állványok 

Zsalu- és 

állványrendszerek 

kialakítása 

  72    72 

Rendszerzsaluzatok 

típusai, tervei 
  18    18 

Rendszerzsaluzatok 

szereléstechnológiája 
  24    24 

Zsaluzandó szerkezetek 

kialakítása 
  12    12 

Zsalu és 

állványrendszerek 

tárolása, mozgatása és 

karbantartása 

  18    18 

Rendszerzsaluzatok 

alkalmazása 

gyakorlat 

   72   72 

Rendszerzsaluzatok 

szerelése és bontása 
   24   24 

Zsalu és 

állványrendszerek 

szerelő, mozgató 

eszközeinek, 

gépeinek alkalmazása 

   18   18 
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Zsaluzott szerkezetek 

betonozása 
   18   18 

Zsaluzási ütemek, 

kiosztások, 

anyagkigyűjtések 

készítése 

   12   12 

10100-12 

Állványzatok 

Hagyományos 

állványzatok 
  36    36 

Állványok típusai, 

elemei 
  18    18 

Állványok kiosztása, 

építése 
  18    18 

Hagyományos 

állványzatok 

gyakorlat 

   72   72 

Állványok építése, 

bontása 
   54   54 

Állványok elemeinek 

szállítása, tárolása 
   18   18 

10319-12 

Fémszerkezetű 

állványok 

Fémállványok 

szereléstechnológiája 
    32  32 

Fémállványok típusai, 

anyagai 
    8  8 

Fémállványok 

kialakítása, tervezése 
    16  16 

Állványszerkezetek 

szereléstechnológiai 

folyamatai 
    8  8 

Fémállványok 

alkalmazása, szerelése 

gyakorlat 

     96 96 

Fémállványok      64 64 
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készítése, szerelése, 

bontása 

Állványok 

megmunkáló, szerelő, 

mozgató eszközei, 

gépei 

     16 16 

Állványelemek 

karbantartása, tárolása 
     16 16 

10099-12 

Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek 72  180  128  380 

Fafajták tulajdonságai, 

betegségei, védelme 
18  18  16  52 

Ácsmunkák 

szerszámai, eszközei, 

gépei 

18      18 

Ácsszerkezetek típusai 36  36  32  104 

Ácsszerkezetek építése   36  48  84 

Ácsszerkezetek rajzai   90  32  122 

Ácsszerkezetek 

építése gyakorlat 
 288  360  464 1112 

Ácsszerkezetek típusai  54  36  32 122 

Ácsszerkezetek építése  216  288  400 904 

Ácsszerkezetek rajzai  18  36  32 86 

Saját modul Szakmai informatika   
 

36  
 

  36 

Saját modul Szabadkézi rajz 18      18 

Összesen: 180 432 
140 

396 504 
140 

256 560 2608 

Összesen: 612 900 816 2608 

Elméleti óraszámok/aránya 832/31,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1776/68,1% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat   

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.4. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza.  
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SZAKMAI INFORMATIKA                                                                          36 óra/ 36óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, - 

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

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

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

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az 

operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása 

közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a 

használat közben felmerülő problémák megoldása. 

 

Témakörök 

 

Szövegszerkesztés                                                                                              24 óra/24 óra 

Új állomány létrehozása, mentése 

Meglévő állomány megnyitása, módosítása, újramentése 

Karakterformázás 

Bekezdésformázás 

Oldalformázás 

Fejléc, lábléc, lábjegyzet, végjegyzet készítése 

Nyomtatás előtti megtekintés, nyomtatás 

Táblázatok használata 

Rajzok, képek beszúrása, szerkesztése 

Körlevélkészítés 

Keresés, csere, helyesírás ellenőrzés 

 

Táblázatkezelés                                                                                                  12 óra/12 óra 

Táblázatok létrehozása 

Táblázatok formázása 

Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés) 

Adatoknak, mint adatbázisnak a kezelése 

 

A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
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SZABADKÉZI RAJZ    18/18 óra 

 
A tantárgy tanításának célja: 

 
 
A Szabadkézi rajz tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a 
szociális érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális 
önértékelés erősítése, amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez 
kapcsolódó, egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél 
tartalmaként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző alapfeladata a 
képi világ felismerése, analizálása és szintetizálása. 

Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti 

tudatosság fejlesztése is a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális 

nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, fejlesztése, a kreatív képességek 

kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és 

módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a 

személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. 

 Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása 

bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzet 

hétköznapi tevékenységekhez juttat el. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevésbé a kifejező szándékú rajzi, festészeti 

produktumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok felhasználásával 

létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia 

fejlesztéséhez, illetve a közvetlen környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek értelmezése. 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz” 

kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás 

tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület vizsgálatával a 

környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása nyer fontosságot. Miután a 

tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is erős, egyre lényegesebb a 

befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett 

ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával.  

Követelmények: 

A tanuló a szabadkézi rajz tantárgy tananyagának elsajátítása után képes: 

- térbeli ábrázolási konvenciók alkalmazására, 

- felismerni a térlátás jelentőségét, 

- megkülönböztetni az eltérő térbeli struktúrák szerkezetét, 

- jellemezni a perspektíva törvényszerűségeit, 

- alkalmaznia ceruzával történő rajzolást 

- a térbeli struktúrákat analizálni (összetett tömegek egyszerűbb elemekre bontását), 

- szintetizáló, tömegalakító, konstruáló tevékenységekben legyenek jártasak, 

- legyenek gyakorlottak egyszerűbb tömegvázlatok készítésében, 

- a különböző perspektivikus képeket szerkeszteni, 

- tömegvázlatokkal illusztrálni épületeket és azok környezetét, 

 

Témakörök  

 

Bevezetés, vonalfajták                       1óra/1 óra 
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 Geometrikus testek ábrázolása                                 8 óra/ 8óra 

Henger 

Kocka  

Csonkolt kocka 

Gúla, kúp 

 Ábrázolási konvenciók                       6 óra/ 6 óra 

-Monge 

-Axonometria 

-Perspektíva 

Színek          1óra/1 óra 

Építészet          2óra/2 óra  

             

           

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás 

eredményességének) vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek 

megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási, képszerkesztési, konstruálási készség 

elsajátítása.  

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók 

teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, 

írásbeli értékelése alapján történhet: 

 Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés 

képessége. 

 Órai gyakorlati tevékenységeket kísérő (segítő) kritikai megjegyzések (a „korrektúra”). 

 Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott 

szakirodalom, vagy önálló gyűjtés alapján. 

 Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása formájában 

(képi, írásbeli, szóbeli). 

 Munkák közös értékelésére, amelynek során  a  tanulók  elmondhatják kritikai 

észrevételeiket. 

 A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala, annak hiánytalan megléte. 

 Bukás esetén, a pótvizsgára bocsájtás feltétele, a hiányzó rajzok pótlása és azok 

bemutatása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység 

osztályzata. A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok 

osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  
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VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014.tanévtől a 27/2012. (VIII. 27.) NGMrendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ács 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1.Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az 

Építészet  

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

2.2 Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat:– 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
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2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

      3.1.1. FEOR 

száma 
FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök 

3.1.2. 

7513 Ács 

Állványozó 

3.1.3. Állványszerelő 

3.1.4. Csőállványozó 

3.1.5. Dúcolat készítő 

3.1.6. Építményzsaluzat-szerelő 

3.1.7. Faállványozó 

3.1.8. Fatetőszerkezet-gyártó 

3.1.9. Fedélszerkezet-készítő 

3.1.10. Födémzsaluzó 

3.1.11. Magasépítési ács-állványozó 

3.1.12. Zsaluzó 

3.1.13. Zsaluzóács 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, 

állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott 

faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a 

zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása 

és a homlokzati fémállványok szerelése. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

– megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit 

– ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni 

– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti 

alapfogalmakat munkája során 

– felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre 

– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét 
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– biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához 

szükséges anyagok folyamatos utánpótlását 

– ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását 

– gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról 

– átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről 

– alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari 

rajzokat 

– alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét 

– értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani 

azokat 

– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi 

előírásokat 

– baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt 

nyújtani 

– használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket 

– biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát 

– tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, 

eszközeit 

– méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos 

zsaluzatát 

– összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását 

– összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó 

állványzatát 

– bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát 

– rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni, előszerelni az 

anyagokat 

– elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati 

rendszereit 

– elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, 

alátámasztását 

– összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat, 

kúszózsaluzatokat 

– ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani, mérést 

végezni 

– bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát 

– bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását 

– monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi 

betonból 

– zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai 

előírás alapján 

– zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni 

– elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, 

feljáróját 

– elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, 

feljáró elemeit 

– elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését 

– bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését 

– hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani 

– faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) építeni, helyreállítani, felújítani, 

megerősíteni, átalakítani 
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– előregyártott faszerkezeteket beépíteni 

– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken 

– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő 

tevékenységeket végezni 

– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket 

– betartani a biztonsági előírásokat 

– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat 

– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről 

– baleset esetén az előírások szerint eljárni 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 582 06 Zsaluzóács részszakképesítés 

3.3.4. 31 582 02 Építményzsaluzat és fémállvány 

szerelő 

részszakképesítés 

3.3.5. 35 582 07 Tetőfedő szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 

száma 

megnevezése 

4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

4.6. 10101-12 Építőipari közös tevékenység 

4.7. 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata 

4.8. 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok 

4.9. 10100-12 Állványzatok 

4.10. 10319-12 Fémszerkezetű állványok 

4.11. 10099-12 Ácsszerkezetek 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
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szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

5.2.6. 10101-12 Építőipari közös 

tevékenység 

írásbeli 

5.2.7. 10102-12 Hagyományos zsaluzat és 

állványzata 

gyakorlati  

5.2.8. 10318-12 Rendszerzsaluzatok és 

állványok 

írásbeli 

5.2.9. 10100-12 Állványzatok írásbeli 

5.2.10. 10319-12 Fémszerkezetű állványok gyakorlati 

5.2.11. 10099-12 Ácsszerkezetek írásbeli, gyakorlati 

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Zsaluzóács feladatok elkészítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Pillér zsaluzat készítése hagyományos zsaluzattal 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Rendszerzsaluzatok, homlokzati fémállványok szerelése, 

bontása a kiosztási rajzok és anyagkigyűjtések alapján 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egyszerű sík födémszerkezet kitűzése, zsaluzása 

rendszerzsaluzattal, és homlokzati fémállvány szerelése, bontása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat aránya: 20 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ács feladatok 
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A vizsgafeladat ismertetése: Fedélszerkezet építése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 240perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakóépület fedélidom szerkesztése, a 

fedélszerkezethez szükséges anyagmennyiség számítása és dokumentálása, és a tervezett 

munkáról a számla elkészítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése:  A) Faszerkezetek anyagai, szerkezetei, technológiák és 

ezek munkavédelmi előírásai 

B) Hagyományos és rendszerzsaluzatokra, 

állványrendszerekre és homlokzati fémállványokra 

vonatkozó előírások, utasítások 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  A) A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. 

szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket 

tartalmazza 

B) A zsaluzatok és állványok anyagai, típusok kialakítása, 

felhasználási területe, szereléstechnológiai, munkavédelmi 

utasítása, és a zsalu és állványrajzok, anyagkigyűjtések, 

táblázatok értelmezése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke 

hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt 

feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat 

függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 420 perc 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák 
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menüpontjában 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és 

felszerelési jegyzék 

6.2. Mérő, kitűző, jelölő eszközök 

6.3. Faipari kéziszerszámok 

6.4. Faipari kézi elektromos kisgépek 

6.5. Faipari telepített gépek 

6.6. Szintezőeszközök, műszerek 

6.7. Betonbedolgozó eszközök, gépek 

6.8. Betonfelület csiszoló, javító eszközök 

6.9. Zsalu és állványrendszerek szerelő, karbantartó, 

megmunkáló kéziszerszámok 

6.10. Szereléshez szükséges létra, állvány 

6.11. Szerelőszerszámok 

6.12. Állványkezelő célszerszámok 

6.13. Bontószerszámok 

6.14. Műszaki dokumentációk, kiadványok, zsalu és 

állványrajzok 

6.15. Számítógép 

6.16. Szoftverek 

6.17. Nyomtató, irodatechnikai eszközök 

6.18. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, 

berendezések 

6.19. Anyagmozgató gépek, eszközök 



 782 
 

l) Asztalos szakképesítés szakmai programja 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 543 02 Asztalos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27) NGM rendelet   

alapján készült.       

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 

 

A szakképesítés megnevezése: Asztalos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Faipar 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 11. Faipar szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: -  

 

Előírt gyakorlat: -  

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

 

 

VI. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

11371-12 

Biztonságos 

munkavégzés  

Biztonságos 

munkavégzés 

alapjai 

  1    

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

 1     

10224-12 

Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai és 

gépismeret 
2      

Faipari szakmai 

gyakorlat 
 9     

10225-12 

Asztalosipari 

szerelés 

Asztalosipari 

szerelési ismeretek 
1      

Asztalosipari 

szerelési gyakorlat 
 2  2  2 
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10226-12 

Asztalosipari 

termékek gyártása 

Szerkezettan-

szakrajz és 

technológia 

  4  4  

Asztalosipari 

szakmai gyakorlat 
   9  8,5 

10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési 

ismeretek 
  1  1  

Gépkezelési 

gyakorlat 
   4  6,5 

10229-12 

Gyártáselőkészítési 

feladatok 

Faipari szakrajz 1,5      

Gyártáselőkészítési 

ismeretek 
  3  1  

Saját modul Informatika   1    

Összes óra 5 12 10 15 8,5 17 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4      4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2      2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    5  5 

Munkaviszony 

létesítése 
    4  4 

Álláskeresés     4  4 

Munkanélküliség     3  3 

11497-12 Foglalkoztatás I.     64  64 
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Foglalkoztatás I.  Nyelvtani rendszerzés 1     10  10 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
    10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
    24  24 

Munkavállalói szókincs     20  20 

11371-12 

Biztonságos 

munkavégzés 

Biztonságos 

munkavégzés alapjai 
  36    36 

Munka- és tűzvédelem   20    20 

Környezetvédelmi- és 

technológiai szabályok 
  10    10 

Faipari alapgépek, 

szerszámok,eszközök 

biztonságtechnikája 

  6    6 

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

 36     36 

Faipari 

szerszámok,eszközök 

biztonságtechnikája 

 12     12 

Faipari alapgépek 

biztonságtechnikája 
 18     18 

Munkabiztonság  6     6 

10224-12 

Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai és 

gépismeret 
72      72 

Tömörfa megmunkálás 

kézi szerszámokkal, 

kisgépekkel 

24      24 

Fűrészelés és 

keresztmetszet- 

megmunkálás gépei és 

szerszámai 

24      24 
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Alkatrészek felületi 

előkészítése, 

ellenőrzése 

6      6 

Alapszerkezetek 

kialakításának jellemző 

típusai és 

gyártástechnológiái 

18      18 

Faipari szakmai 

gyakorlat 
 324     324 

Tömörfa megmunkálás 

kézi szerszámokkal, 

kisgépekkel 

 56     56 

Fűrészelés és 

keresztmetszet- 

megmunkálás gépei és 

szerszámai 

 72     72 

Alkatrészek felületi 

előkészítése, 

ellenőrzése 

 36     36 

Alapszerkezetek 

kialakításának jellemző 

típusai és 

gyártástechnológiái 

 160     
 

160 

10225-12 

Asztalosipari 

szerelés 

Asztalosipari szerelési 

ismeretek 
36      36 

Szerelési dokumentáció 

használata, alkatrészek 

előszerelése 

12      12 

Alapszerkezetek és 

asztalosipari 

szerkezetek szerelése 

14      14 

Helyszíni szerelési 10      10 
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feladatok 

Asztalosipari szerelési 

gyakorlat 
 72  72  64 208 

Szerelési dokumentáció 

használata, alkatrészek 

előszerelése 

 72     72 

Alapszerkezetek és 

asztalosipari 

szerkezetek szerelése 

   72   72 

Helyszíni szerelési 

feladatok 
     64 64 

10226-12 

Asztalosipari 

termékek gyártása 

Szerkezettan-szakrajz 

és technológia 
  144  128  272 

Bútorasztalos termékek 

típusai, szerkezete 
  72  28  100 

Épületasztalos 

termékek 

típusai, szerkezete 

    50  50 

Asztalosipari termékek 

készítésének 

technológiája 

  30  24  54 

Lapszerkezetű 

termékek 

gyártása 

  22  16  38 

Ragasztás, 

felületkezelés 

technológiája 

  20  10  30 

Asztalosipari szakmai 

gyakorlat 
   324  272 596 

Asztalosipari termékek 

típusai, készítése 
   135  170 305 

Lapszerkezetű    105  60 165 
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termékek 

gyártása 

Ragasztás, 

felületkezelés 

technológiája 

   84  42 126 

10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési ismeretek   36  32  68 

Faipari megmunkálás 

gépei, szerszámai 
  36  12  48 

Lapanyagok 

megmunkálása 
    10  10 

Felületkezelés gépei, 

berendezései 
    10  10 

Gépkezelési 

gyakorlat 
   144  224 368 

Faipari megmunkálás 

gépei, szerszámai 
   144  146 290 

Lapanyagok 

megmunkálása 
     50 50 

Felületkezelés gépei, 

berendezései 
     28 28 

 10229-12 

Gyártáselőkészítési 

feladatok 

Faipari szakrajz 54      54 

Alapfogalmak, 

síkmértani 

szerkesztések 

9      9 

Ábrázolási módok, 

rajzok fajtái 
9      9 

Fakötések ábrázolása 36      36 

Gyártáselőkészítési 

ismeretek 
  108  32  140 

Anyagismeret   72  16  88 

Műszaki dokumentáció   6  16  22 

Vállalkozásműködtetés   18    18 
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Számítástechnika a 

faiparban 
  12    12 

Saját modul Informatika    36     36 

Összesen: 180 432 
140 

360 540 
140 

272 544 2608 

Összesen: 612 900 816 2608 

Elméleti óraszámok/aránya 812/31% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1796/69 % 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.2. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza.     
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SZAKMAI INFORMATIKA                                                                          36 óra/36óra 

 

A tant{rgy tanít{s{nak célja 
 

Az informatika tant{rgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozz{j{rulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az inform{ciós t{rsadalom aktív tagj{v{ v{lhasson. Az informatikai eszközök 

haszn{lata olyan eszköztud{st nyújt a tanulóknak, melyet a tanul{si folyamat közben 

b{rmely ismeretszerző, - feldolgozó  és alkotó tevékenység sor{n alkalmazni tudnak. 

Ennek érdekében fontos a rendelkezésre {lló informatikai és inform{ciós eszközök és 

szolg{ltat{sok megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek 

megfelelő szolg{ltat{sok kiv{laszt{sa, és célszerű, értő módon való kritikus, 

biztons{gos, etikus alkalmaz{sa.  

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése sor{n a t{rsadalmi élet sz{m{ra 

hasznos informatikai műveletek megismerésére, megértésére és haszn{lat{ra, péld{ul 

{llom{nyok kezelésére, különböző alkalmaz{sok haszn{lat{ra, és a programok 

üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A sz{mítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell haszn{lniuk az oper{ciós rendszert, amelyen keresztül 

kommunik{lnak a sz{mítógéppel.  

Az alkalmazói programok haszn{latakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiv{laszt{sa, a szövegszerkesztéssel, t{bl{zatkezeléssel kapcsolatos problém{k 

megold{sa közben az alkalmazott programok értő felhaszn{l{sa, az alkalmazható 

elj{r{sok megismerése, a haszn{lat közben felmerülő problém{k megold{sa. 

 

Témakörök 

 

Szövegszerkesztés                                                                                              24 óra/24 óra 

Új {llom{ny létrehoz{sa, mentése 

Meglévő {llom{ny megnyit{sa, módosít{sa, újramentése 

Karakterform{z{s 

Bekezdésform{z{s 

Oldalform{z{s 

Fejléc, l{bléc, l{bjegyzet, végjegyzet készítése 

Nyomtat{s előtti megtekintés, nyomtat{s 

T{bl{zatok haszn{lata 

Rajzok, képek beszúr{sa, szerkesztése 

Körlevélkészítés 

Keresés, csere, helyesír{s ellenőrzés 

 

T{bl{zatkezelés12 óra/12 óra 

T{bl{zatok létrehoz{sa 

T{bl{zatok form{z{sa 

Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés) 

Adatoknak, mint adatb{zisnak a kezelése 
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A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem 

 
A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 
VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység osztályzata. 

A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  

 

VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014. tanévtől a 27/2012. (VIII. 27) NGM.)rendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás. 

 

 

 

Az Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Asztalos 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a 

Faipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
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2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 

évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR száma FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

7223 Bútorasztalos 

Általános asztalos 

3.1.3. Beépített bútor helyszíni szerelője 

3.1.4. Beépítettbútor-készítő 

3.1.5. Bútorgyártó 

3.1.6. Bútorjavító 

3.1.7. Díszlet-asztalos 

3.1.8. Egyedibútor-készítő 

3.1.9. 

7514 Épületasztalos 

Ablakgyártó 

3.1.10. Ablakkeret-készítő 

3.1.11. Ablakszerelő 

3.1.12. Ajtótokkészítő 

3.1.13. Épületasztalos 

3.1.14. Épület-karbantartó asztalos 

3.1.15. Faburkolat-felrakó 

3.1.16. Nyílászáró beépítő 

3.1.17. Nyílászáró gyártó asztalos 

3.1.18. Parkettakészítő 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és 

felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti 
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munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök 

és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a 

befejező feladatok elvégzéséig terjed. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- betartani a munkavédelmi előírásokat 

- gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani 

- helyszíni felmérést végezni 

- faipari alapszerkezeteket készíteni 

- asztalosipari alapszerkezeteket szerelni 

- helyszíni szerelést végezni 

- korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani 

- asztalokat gyártani 

- ülőbútorokat készíteni 

- fekvőbútorokat készíteni 

- kiegészítő bútorokat gyártani 

- irodai bútorokat gyártani 

- beépített bútorokat készíteni 

- ajtókat és ablakokat készíteni 

- lépcsők és korlátok készítését végezni 

- egyéb asztalosipari termékeket gyártani 

- épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni 

- épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 

száma 

 megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 21 543 02 Faipari gépkezelő részszakképesítés 

3.3.4. 31 543 01 Famegmunkáló részszakképesítés 

3.3.5. 21 543 01 Asztalosipari szerelő részszakképesítés 

3.3.6. 35 543 01     Műbútorasztalos szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás 

4.4. 10225-12 Asztalosipari szerelés 

4.5. 10226-12 Asztalosipari termékek gyártása 

4.6. 10227-12 Biztonságos munkavégzés 

4.7. 10228-12 Gépkezelés 

4.8. 10229-12 Gyártáselőkészítés feladatok 
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4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

Vizsgaremek elkészítése. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10224-12 Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

gyakorlati 

5.2.4. 10225-12 Asztalosipari szerelés gyakorlati 

5.2.5. 10226-12 Asztalosipari termékek 

gyártása 

gyakorlati, írásbeli 

5.2.6. 10227-12 Biztonságos munkavégzés írásbeli 

5.2.7. 10228-12 Gépkezelés gyakorlati 

5.2.8. 10229-12 Gyártáselőkészítés feladatok írásbeli 

5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

    A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése 

 

     A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező 

intézmény által 

    jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket kell készítenie a műszaki 

dokumentációjával együtt. 
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A vizsgafeladat időtartama: 0 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelési feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Gép és szerszám kiválasztása, működtetése, meghatározott 

alkatrész gépi 

    megmunkálása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 17 % 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Famegmunkálási feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján faipari termék készítése 

kézi és gépi 

    technológia alkalmazásával 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 % 

D) A vizsgafeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása, 

vasalatok, 

   szerelvények felszerelése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 % 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szerkezettan-szakrajz, technológia, anyagismeret 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Faipari szakrajz és asztalosipari szerkezeti rajz készítése, kézi és 

gépi 

    technológiák, szakmai számítás, faanyagismeret, ragasztás-, felületkezelés anyagai, 

technológiái 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

   A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek 

 

   A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 

vizsgakérdései a 4. 

   Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek 
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mindegyikét 

  tartalmazza 

 

  A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

 

 5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A vizsgaremekre vonatkozó előírások: 

A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés 

esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor 

történik. 

A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni. 

 

Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások: 

A műszaki dokumentációnak tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat, 

szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai 

leírást, és árkalkulációt. 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Asztalosipari kéziszerszámok  

6.3. Asztalosipari kézi kisgépek 

6.4. Asztalosipari telepített megmunkálógépek 

6.5. Mérőeszközök 

6.6. Számítógép 

6.7. Szoftver 

6.8. Faipari CNC megmunkálógépek 

6.9. Szerelőszerszámok 
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m) Festő, mázoló, tapétázószakképesítés szakmai programja 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

  

Szakmai előképzettség: - 
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Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények:szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5        

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás 

II. 
      0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás 

I. 
  

 

 

  

 

 

2  

10101-12 

Építőipari 

közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2  0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1     

10104-12 

Szobafestő, 

díszítő 

munkák 

Falfelület 

festése, 

díszítése 

1,5  4  2  

Falfelület 

festésének, 

díszítésének 

gyakorlata 

 6  8  7 

10103-12 Mázolás  1  2  1  



 

 802 
 

Mázolási 

munkák fa-, 

fal-, fém és 

speciális 

felületeken 

Mázolási 

munkák 

gyakorlata   

 4  3  4 

10105-12 

Tapétázási 

munkák 

Tapétázási 

munkák 
1  2  2  

Tapétázási 

munkák 

gyakorlata 

 1  3  6,5 

 
Szakmai 

informatika 
  1    

Összes óra  5  12  11  14 8   17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18   

  

    

  

    18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4           4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2           2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
         4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
         4    4 

Álláskeresés          4    4 

Munkanélküliség          4    4 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1         10    10 



 

 804 
 

Nyelvtani rendszerezés 

2         10   10  

Nyelvi készségfejlesztés         24   24  

Munkavállalói szókincs         20   20 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

azonosító száma 

megnevezése 

Építőipari 

alapismeretek 
36  

 

72  

 

16  124 

Szakmai munka-és 

balesetvédelem 
  36    36 

Építési alapismeretek 36  36    72 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 
    16  16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 36     36 

Építési alapismeretek  12     12 

Műszaki rajz  12     12 

Épületfizika  12     12 

10104-12 

Szobafestő, díszítő 

munkák 

Falfelület festése, 

díszítése  
54  144  64  262 

Festési technológiák, 

anyagok szakmai 

ismerete 

18  36  24  78 

Festési munkálatok 

anyag- és 

gyártásismerete 

9  36  16  61 

Díszítőmunkák, 

színelmélet, szakrajz 
18  54  8  80 

Szakszámítás 9  18  16  43 

Falfelület festésének, 

díszítésének 

gyakorlata 

 216  288  224 748 
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Alapfelületek 

vizsgálata, 

bevonatrendszerek 

elemzése 

 36  42  24 102 

Festés készítése 

különböző felületeken, 

különböző anyagokkal 

 90  186  96 372 

Különleges festési 

technikák, díszítések 
 90  60  104 254 

10103-12 

Mázolási munkák 

fa-, fal-, fém és 

speciális 

felületeken  

Mázolás  36  72  32  140 

Alapfelületek vizsgálata 4  18  8  30 

Mázolás technológiája, 

szakszámítása 
12  18  8  38 

Mázolóanyagok, 

segédanyagok 
8  18  8  34 

Mázolás anyagának, 

segédanyagának 

anyagismerete  

12  18  8  38 

Mázolási munkák 

gyakorlata  
 144  108  128 380 

Alapfelület vizsgálat, 

bevonatrendszer 

elemzése 

 54  36  32 122 

Mázolás készítése 

különböző felületeken 
 90  36  64 190 

Mázolási munkák 

díszítési műveletei 
   36  32 68 

10105-12 

Tapétázási 

munkák 

Tapétázási munkák  36  72  64  172 

Tapétázás műveleti 

sorrendje, eszközei, 

szerszámai, gépei  

9  27  16  52 

Díszítési technológiák   9  8  17 
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Szakszámítás 9  9  16  34 

Anyagismeret 9  18  16  43 

Tapéták csoportosítása, 

gyártásismerete  
9  9  8  26 

Tapétázási munkák 

gyakorlata 
 36  108  208 352 

Felület előkészítés, 

előkezelés 
 9  18  32 59 

Ragasztóanyagok 

alkalmazása 
 9  36  32 77 

 Tapétázás, díszítés  18  54  144 216 

 Szakmai informatika    36     36 

Összesen: 180 432 
140 

396 504 
140 

256 560 2608 

Összesen: 612 900 816 2608 

Elméleti óraszámok/aránya  832 óra / 31,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1776 óra / 68,1 % 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat   

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.20. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza. 
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SZAKMAI INFORMATIKA                                                                          36 óra/ 36óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, - 

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

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

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

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk 

az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása 

közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, 

a használat közben felmerülő problémák megoldása. 

 

Témakörök 

 

Szövegszerkesztés                                                                                              24 óra/24 óra 

Új állomány létrehozása, mentése 

Meglévő állomány megnyitása, módosítása, újramentése 

Karakterformázás 

Bekezdésformázás 

Oldalformázás 

Fejléc, lábléc, lábjegyzet, végjegyzet készítése 

Nyomtatás előtti megtekintés, nyomtatás 

Táblázatok használata 

Rajzok, képek beszúrása, szerkesztése 

Körlevélkészítés 

Keresés, csere, helyesírás ellenőrzés 

 

Táblázatkezelés                                                                                                  12 óra/12 óra 

Táblázatok létrehozása 

Táblázatok formázása 

Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés) 

Adatoknak, mint adatbázisnak a kezelése 

 

A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
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SZABADKÉZI RAJZ                                                                                           18/18 óra 

 

A tantárgy tanításának célja: 

 

 

A Szabadkézi rajz tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő 

tevékenységeit, azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai gondolkodás és 

problémamegoldó gondolkodás, illetve a szociális érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás 

folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, amely kiváltképp 

a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre szabott 

feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartalmaként választott 

társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző alapfeladata a képi világ 

felismerése, analizálása és szintetizálása. 

Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti 

tudatosság fejlesztése is a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális 

nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, fejlesztése, a kreatív 

képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának 

és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a 

személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. 

 Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása 

bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzet 

hétköznapi tevékenységekhez juttat el. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevésbé a kifejező szándékú rajzi, festészeti 

produktumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok felhasználásával 

létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia 

fejlesztéséhez, illetve a közvetlen környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek értelmezése. 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális 

kommunikációhoz” kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a 

médiafogyasztás tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” 

részterület vizsgálatával a környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása 

nyer fontosságot. Miután a tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is erős, 

egyre lényegesebb a befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó 

tárgyakban szerzett ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával.  

Követelmények: 

A tanuló a szabadkézi rajz tantárgy tananyagának elsajátítása után képes: 

- térbeli ábrázolási konvenciók alkalmazására, 

- felismerni a térlátás jelentőségét, 

- megkülönböztetni az eltérő térbeli struktúrák szerkezetét, 

- jellemezni a perspektíva törvényszerűségeit, 

- alkalmaznia ceruzával történő rajzolást 

- a térbeli struktúrákat analizálni (összetett tömegek egyszerűbb elemekre bontását), 

- szintetizáló, tömegalakító, konstruáló tevékenységekben legyenek jártasak, 

- legyenek gyakorlottak egyszerűbb tömegvázlatok készítésében, 

- a különböző perspektivikus képeket szerkeszteni, 

- tömegvázlatokkal illusztrálni épületeket és azok környezetét, 

 

Témakörök  
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Bevezetés, vonalfajták                       1óra/1 

óra 

 Geometrikus testek ábrázolása                                 8 óra/ 

8óra 

Henger 

Kocka  

Csonkolt kocka 

Gúla, kúp 

 Ábrázolási konvenciók                       6 óra/ 6 

óra 

-Monge 

-Axonometria 

-Perspektíva 

Színek          1óra/1 óra 

Építészet          2óra/2 óra 

            

             

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás 

eredményességének) vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek 

megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási, képszerkesztési, konstruálási készség 

elsajátítása.  

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók 

teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, 

írásbeli értékelése alapján történhet: 

Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés 

képessége. 

Órai gyakorlati tevékenységeket kísérő (segítő) kritikai megjegyzések (a „korrektúra”). 

Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott 

szakirodalom, vagy önálló gyűjtés alapján. 

Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása formájában 

(képi, írásbeli, szóbeli). 

Munkák közös értékelésére, amelynek során  a  tanulók  elmondhatják kritikai 

észrevételeiket. 

A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala, annak hiánytalan megléte. 

Bukás esetén, a pótvizsgára bocsájtás feltétele, a hiányzó rajzok pótlása és azok 

bemutatása. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  
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51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység 

osztályzata. A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok 

osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  

 

 

 

VII.  Vizsgáztatás 

 

2014/2015.tanévtől a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelményszerint történik a vizsgáztatás. 
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n) Járműfényező szakképesítés szakmai programja 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési tanterv      

      

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 525 03 Járműfényező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 03  

 

A szakképesítés megnevezése: Járműfényező 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13 Közlekedés 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: - 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felnőttoktatás esetén kötelező. 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolyamot 

követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 óra 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletébena(z) közlekedés  szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak, a hatályos jogszabálynak megfelelő 

melléklet szerint 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

VII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

 

 

 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
0,5   

  

   

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás         0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Elhelyezkedést-

munkavállalást segítő 

idegen nyelv (3-as 

szint) 

        2   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 
      0,5    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
  0,5         

10482-12 

Járműfényező 
Anyagismeret 

1 1 1  1  
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feladatai Eszköz- és 

szerszámismeret   1  1        

Felület-előkészítési, 

fényezési 

technológiák 2,5  4  2,5  

A felület-előkészítés, 

fényezés gyakorlata    7   16     17,5 

Színdinamika(iskolai 

rendszerű gyakorlat)  0,5     

Anyagmennyiség 

meghatározása(iskolai 

rendszerű gyakorlat)   1  0,5  

Szakrajzi 

alapismeretek(iskolai 

rendszerű gyakorlat)  1 1  0,5  

10483-12 

Általános 

vállalkozási 

feladatok 

Vállalkozási 

ismeretek 1    1     0,5   

A vállalkozás 

gyakorlata    1          

Összes óra 5   12  9 16   8  17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18   

  

    

  

    18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
3           3 

Munkahelyek 

kialakítása 
3           3 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
3           3 

Munkaeszközök 

biztonsága 
3           3 

Munkakörnyezeti 

hatások 
3           3 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
3          3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
        5   5 

Munkaviszony 

létesítése 
         4    4 

Álláskeresés          4    4 
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Munkanélküliség         3   3 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1         10    10 

Nyelvtani rendszerezés 

2         10   10  

Nyelvi 

készségfejlesztés         24   24  

Munkavállalói szókincs         20   20 

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem         16     16 

Elsősegélynyújtás       6    6 

Munkabiztonság        5    5 

Környezetvédelem        5    5 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata     18         18  

Elsősegélynyújtás 

törések esetén   6         6 

Elsősegélynyújtás 

vérzések esetén   6         6 

Elsősegélynyújtás 

egyéb sérülések esetén   6         6 

10482-12 

Járműfényező 

feladatai 

Anyagismeret 

témakörei 
36 36 36  32  140 

Fizikai, kémiai, hőtani, 

alapismeretek 
8 8   6  22 

Szinező anyagok 8 8 4  6  26 

Tapaszok és jellemzőik 8 8 4  6  26 

Festékek összetevői 6 6 20  7  39 

Felületelőkészítés 

anyagai 
6 6 8  7  27 

Eszköz- és 

szerszámismeret 
 36 36    72 

Felületelőkészítés 

eszközei 
 36 18    54 
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Festékszórás eszközei   18    18 

Felület-előkészítési, 

fényezési technológiák 
90  144  80  314 

Gépjárművek tisztítása 21  15    36 

Kézi felületcsiszolási 

technológiák 
21  15    36 

Gépi felületcsiszolási 

technológiák 
15  6  9  30 

Kittek előkészítése, 

felhordása, 

anyagmennyiség 

meghatározása 

21  6  9  36 

Tapaszolás előttifelület 

előkészítés 
12  15  9  36 

Zsírtalanítás   21  9  30 

Nagynyomású 

festékszórás 

technológiája 
  24  9  33 

Elektrosztatikus 

festékszórás 

technológiája 
  6  9  15 

Elektroforetikus 

festékszórás 

technológiája 
  6  9  15 

Közúti járművek 

festése, fényezése 
  15  9  24 

Kiegészítő és díszítő, 

Polírozás, Helyi, 

javítások technológiái  
  15  8  

23 

 

A felület-előkészítés, 

fényezés gyakorlata 
 252  576  560 1388 

Kittelés előtti felület 

előkészítések 
 72  72   144 

Kittfelhordások  36  72  50 158 
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Kittcsiszolások  36  36  84 156 

Kitakarások    72  84 156 

Előkészítő, díszítő 

technológiák 

alkalmazása 

 36  36  84 156 

Festékfelviteli eljárások    72  50 122 

Lakkozási technológiák      48 48 

Javítási technológiák    72  84 156 

Kőfelverődés elleni és 

üregvédelmi 

technológiák 

 36  72  48 156 

Karbantartási 

műveletek 
 36  72  28 136 

10482-12 

Járműfényező 

feladatai 

Színdinamika: 

színelmélet 
 18     18 

Anyagmennyiség 

meghatározása:  
  36  16  52 

Felszínszámítások   12  4  16 

Térfogatszámítások   12  6  18 

Anyagszükséglet 

számítások 
  12  6  18 

Szakrajzi 

alapismeretek:  
 36 36  16  88 

Síkmértani 

szerkesztések 
 18     18 

Vetületi ábrázolás  18 18    36 

Axonometrikus 

ábrázolás 
  18  4  22 

Géprajzi alapismeretek     12  12 

10483-12 

Általános 

vállalkozási 

feladatok 

Vállalkozási 

ismeretek  36    36    16    88  

Vállalkozások típusai, 

jogszabályi háttér 12    12        24 
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Vállalkozás indítása, 

működtetése 12    12     16   40  

Dokumentumok 12    12        24  

A vállalkozás 

gyakorlata   36         36  

Marketing tevékenység     9        9  

Kapcsolattartási 

gyakorlatok  9     9 

Dokumentumok 

kitöltése   18         18  

Összesen: 180   432 
140 

 324 576  
140 

 256  560 2328 

Összesen: 612 900 816  2608 

Elméleti óraszámok/aránya   760/ 29,1% 

Gyakorlati óraszámok/aránya    1848/70,9% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.36. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza.    



 

 820 

 

 

 

A  

10482-12 azonosító számú, 

 

Járműfényező feladatai 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodulba tervezett saját  

 

tantárgyak, témakörei 
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A 10482-12 azonosító számú, Járműfényező feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák /1.táblázat/ 
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FELADATOK 

Lemossa a járművet, 

gépkocsit mozgat, 

járművet ápol, festési, 

fényezési műveletet 

előkészít, olaj, kátrány 

és egyéb szennyeződést, 

díszléc ragasztót, fóliát 

eltávolít 

                 x   x x    x 

Alváz- és üregvédelmet, 

kőfelverődés elleni 

védelmet ellenőriz, vagy 

javít 

                        x  

Polírozás előtt 

felületeket maszkol, 

fényezett felületet 

políroz 

                    x      

Polírozás után maszkot, 

pasztamaradványokat és 

kitakarást eltávolít, 

                 x   x      
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átadás előtt tisztítást 

végez 

Előkészíti, és üzembe 

helyezi a szükséges 

eszközöket, gépeket 

    x                 x x    

Oxidmentesít (csiszol 

vagy szemcseszór), a 

csiszolt felületet 

zsírtalanítja, 

szilikonmentesíti 

                 x    x  x   

Fényezendő felület 

anyaga és 

egyenetlensége 

függvényében javítási 

technológiát választ, 

kittelő anyagot 

felhasználásra előkészít, 

javított felületre kittet 

felhord 

                 x x        

Fényezendő felületet 

csiszol, felületet tisztít 

(zsír- és pormentesít) 

      x            x   x     

Eltávolítja a régi 

festékréteget, rozsdát, 

tiszta fémfelületekre 

alapozót hord fel, 

csiszolt felületet tisztít 

(zsírtalanítás, 

portalanítás) 

                 x    x  x   

Műanyag felület 

esetében lúgos vízzel 

lemos, tisztaságot 

ellenőriz, elvégzi a 

műanyag hőkezelését 

(temperálás), műanyag 

alapozást végez 

                     x    x 

Üvegszál erősítésű 

poliészter kittet felhord, 

a fémig csiszolt részekre 

korróziógátló alapozást 

készít 

                  x x       

Simító kittelést végez, 

kittelt felületet csiszol, 

majd tisztít 

(zsírtalanítás, 

portalanítás) 

           x       x x       

Szóró kittelés anyagát 

előkészíti, szóró kittelést 

végez, szóró kittelt 

felületet csiszol, majd 

           x       x x       
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tisztít (zsírtalanítás, 

portalanítás), kittelt 

felületet csiszol, 

egyenetlenséget, 

karcmentességet 

ellenőriz 

Töltőalapozó anyagot 

előkészít, töltőalapozást 

végez 

           x       x        

Melléfényezéshez 

felületet előkészít 

(tisztít, csiszol, mattít, 

fémre kopott felületet 

szigetel) 

           x      x    x     

Illesztéseket tömít, 

kőfelverődés 

készítéséhez kiragaszt, 

kőfelverődés anyagát 

felhordja 

                     x   x  

Beazonosítja a színt, 

meghatározza a 

színszámot, receptúrát 

kiválaszt 

 x                      x   

Meghatározza a festés 

anyagigényét, beállítja 

festék paramétereit, 

kiméri a festék 

összetevőit 

 x   x                   x   

Felhasználandó 

anyagokat megszűr, 

színt kever, mintalemezt 

fúj 

 x                     x    

Színt ellenőriz, ha kell, 

korrigál, felületet 

szilikonmentesít, tisztít 

 x          x           x    

Fényezőkabint előkészít, 

kezel, fényezőanyagot 

felhasználásra előkészít 

                      x    

Fém- és műanyag 

felületet fényezésre 

előkészít, előkészített 

felületet színre fúj 

            x x x x x      x  x  

Beállítja a szórópisztoly 

szórásképét, 

szórónyomást állít, 

színre fújt felületet 

lakkoz, fényezett 

felületet szárít 

            x x x x x      x  x  

Eltávolítja a kitakarás 

maszkját, kijavítja a 
                x    x      
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fényezési hibákat, 

egyneműsíti (velírozza) 

a csatlakozó elemeket 

Szórópisztolyt, 

kéziszerszámokat, 

csiszológépeket, elszívó 

berendezést, levegő 

hálózatot, 

munkaterületet, fényező 

kabint tisztít, tisztán tart, 

karbantart 

     x                    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Kémiai és fizikai 

alapismeretek, keverék, 

elegy, vegyület fogalma, 

anyagok felépítése, 

színe, fény, színkép, 

színek fogalma, 

alapszínek, 

színárnyalatok, 

színdinamika fogalma 

x x                         

Szervetlen 

vegyülettípusok, szerves 

vegyülettípusok 

x x                         

Kémiai változások 

befolyásolása, 

kötőanyagok oldásával 

kapcsolatos fogalmak 

x   x                       

Hőtani alapismeretek, 

színezőanyagok, 

kötőanyagok, 

oldószerek, 

hozzátétanyagok 

x                          

Tapaszok típusai, 

tulajdonságai (szóró, 

olajos, cellulóz-nitrát, 

klórkaucsuk, műgyanta 

alapú) 

  x                        

Felület előkészítéshez 

használt segédanyagok, 

zsírtalanító anyagok, 

rozsda-átalakító 

anyagok 

    x                      

Egyéb segédanyagok, 

csiszoló- és fényesítő 

anyagok, fedőpaszták, 

festékeltávolítók 

    x                      

Felhasználásra kész 

festékek, lakkok, 

zománcok, különleges 

   x                       
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hatást keltő lakkok és 

zománcok 

Pneumatikus, villamos 

működésű és 

nagynyomású 

festékszóró 

berendezések, 

elektrohidraulikus 

festékszóró berendezés, 

szóró-szárító kabin 

            x              

Számítógépes 

színkeverő szoftver, 

színmeghatározás 

 x  x                       

Elektroforetikus 

festősor, elektrosztatikus 

festőberendezés, 

festőrobotok 

              x            

Járműfényezés 

kéziszerszámai, kisgépei 

(csiszoló, szóró, UV, 

hőlégfúvó) 

     x                     

Szerelés, csiszolás, 

polírozás, porlasztás, 

szórás fogalma, 

fényezés gépi, kézi 

berendezéseinek és 

kisgépeinek 

karbantartása 

     x  x                   

Előkészítő 

felületkikészítési és 

fényezési technológiák 

      x x x  x x               

Tapaszolás (kittelés), 

töltő alapozás 

technológiája (folt, kés, 

ecset, szóró) 

         x                 

Kittcsiszolás 

technológiája 
       x x                  

Műanyag és fafelületek 

előkészítésének 

technológiája 

      x x x                  

Összetevők mennyiségi 

meghatározása kód 

alapján 

dokumentációból 

 x  x      x                 

Színadagolás sorrendje, 

keverési technológia 
 x  x                       

Nagynyomású, 

elektrosztatikus, 

elektroforetikus 

festékszórás 

            x              
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technológiája 

Túlhevített gőzzel, 

oldószergőzzel történő 

festékszórás 

technológiája 

            x              

Kétalkotós festékek 

szórása technológiája 
            x x x  x          

Kiegészítő és díszítő 

festés technológiája, 

teljes bevonatrendszer 

felújításának 

technológiája 

                x          

Anyagokkal kapcsolatos 

veszélyek és ártalmak, 

veszélyes 

munkafolyamatok, 

technológiák, hulladék- 

és veszélyesanyag-

gazdálkodás 

    x   x x                  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Munka-, környezet- és 

tűzvédelemmel 

kapcsolatos jelképek, 

veszélyes anyagok 

jelképeinek, idegen 

nyelvű géphasználati 

feliratok értelmezése, 

megértése 

            x x x x x x x x  x  x x  

Mennyiségérzék, 

szakkifejezések 

használata 

                 x x x  x x    

Pneumatikus és villamos 

működésű nagynyomású 

valamint 

elektrohidraulikus 

festékszóró berendezés 

használata 

            x x x x x      x x x  

Számítógépes 

színkeverő, szóró-

szárító kabin, hőlégfúvó, 

UV lámpa, használata 

 x                     x x   

Különféle kialakítású és 

működtetésű kézi 

csiszológépek, 

szórópisztolyok, 

ecsetek, spatulák 

használata 

        x          x x       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Látás (színlátás)  x           x x x x x      x x   
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Mozgáskoordináció             x x x x x x x x  x x x x x 

Precizitás                  x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatfenntartó 

képesség 
                 x x x       

Közérthetőség x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Konfliktusmegoldó 

készség 
                          

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Logikus gondolkodás x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Problémamegoldás, 

hibaelhárítás 
                 x x x x x x x x  

Módszeres 

munkavégzés 
                 x x x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10482-12 azonosító számú, Járműfényező feladatai megnevezésű szakmai 
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követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák /2.táblázat/ 
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Járműfényező feladatai 

Színdinamika 
Anyagmennyiség 

meghatározása 
Szakrajzi alapismeretek 
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FELADATOK 

Lemossa a járművet, 

gépkocsit mozgat, 

járművet ápol, festési, 

fényezési műveletet 

előkészít, olaj, kátrány és 

egyéb szennyeződést, 

díszléc ragasztót, fóliát 

eltávolít 

        

Alváz- és üregvédelmet, 

kőfelverődés elleni 

védelmet ellenőriz, vagy 

javít 

        

Polírozás előtt felületeket 

maszkol, fényezett 

felületet políroz 

        

Polírozás után maszkot, 

pasztamaradványokat és 

kitakarást eltávolít, átadás 

előtt tisztítást végez 

        

Előkészíti, és üzembe         



 

 829 

 

helyezi a szükséges 

eszközöket, gépeket 

Oxidmentesít (csiszol vagy 

szemcseszór), a csiszolt 

felületet zsírtalanítja, 

szilikonmentesíti 

        

Fényezendő felület anyaga 

és egyenetlensége 

függvényében javítási 

technológiát választ, 

kittelő anyagot 

felhasználásra előkészít, 

javított felületre kittet 

felhord 

        

Fényezendő felületet 

csiszol, felületet tisztít 

(zsír- és pormentesít) 

        

Eltávolítja a régi 

festékréteget, rozsdát, 

tiszta fémfelületekre 

alapozót hord fel, csiszolt 

felületet tisztít 

(zsírtalanítás, portalanítás) 

        

Műanyag felület esetében 

lúgos vízzel lemos, 

tisztaságot ellenőriz, 

elvégzi a műanyag 

hőkezelését (temperálás), 

műanyag alapozást végez 

        

Üvegszál erősítésű 

poliészter kittet felhord, a 

fémig csiszolt részekre 

korróziógátló alapozást 

készít 

        

Simító kittelést végez, 

kittelt felületet csiszol, 

majd tisztít (zsírtalanítás, 

portalanítás) 

        

Szóró kittelés anyagát 

előkészíti, szóró kittelést 

végez, szóró kittelt 

felületet csiszol, majd 

tisztít (zsírtalanítás, 

portalanítás), kittelt 

felületet csiszol, 

egyenetlenséget, 

karcmentességet ellenőriz 

        

Töltőalapozó anyagot 

előkészít, töltőalapozást 

végez 
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Melléfényezéshez felületet 

előkészít (tisztít, csiszol, 

mattít, fémre kopott 

felületet szigetel) 

        

Illesztéseket tömít, 

kőfelverődés készítéséhez 

kiragaszt, kőfelverődés 

anyagát felhordja 

        

Beazonosítja a színt, 

meghatározza a 

színszámot, receptúrát 

kiválaszt 

x        

Meghatározza a festés 

anyagigényét, beállítja 

festék paramétereit, kiméri 

a festék összetevőit 

 x  x     

Felhasználandó anyagokat 

megszűr, színt kever, 

mintalemezt fúj 

x        

Színt ellenőriz, ha kell, 

korrigál, felületet 

szilikonmentesít, tisztít 

x        

Fényezőkabint előkészít, 

kezel, fényezőanyagot 

felhasználásra előkészít 

        

Fém- és műanyag felületet 

fényezésre előkészít, 

előkészített felületet színre 

fúj 

        

Beállítja a szórópisztoly 

szórásképét, szórónyomást 

állít, színre fújt felületet 

lakkoz, fényezett felületet 

szárít 

        

Eltávolítja a kitakarás 

maszkját, kijavítja a 

fényezési hibákat, 

egyneműsíti (velírozza) a 

csatlakozó elemeket 

        

Szórópisztolyt, 

kéziszerszámokat, 

csiszológépeket, elszívó 

berendezést, levegő 

hálózatot, munkaterületet, 

fényező kabint tisztít, 

tisztán tart, karbantart 

        

 

Kémiai és fizikai 

alapismeretek, keverék, 

elegy, vegyület fogalma, 

x        
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anyagok felépítése, színe, 

fény, színkép, színek 

fogalma, alapszínek, 

színárnyalatok, 

színdinamika fogalma 

Szervetlen 

vegyülettípusok, szerves 

vegyülettípusok 

        

Kémiai változások 

befolyásolása, 

kötőanyagok oldásával 

kapcsolatos fogalmak 

x        

Hőtani alapismeretek, 

színezőanyagok, 

kötőanyagok, oldószerek, 

hozzátétanyagok 

x        

Tapaszok típusai, 

tulajdonságai (szóró, 

olajos, cellulóz-nitrát, 

klórkaucsuk, műgyanta 

alapú) 

        

Felület előkészítéshez 

használt segédanyagok, 

zsírtalanító anyagok, 

rozsda-átalakító anyagok 

        

Egyéb segédanyagok, 

csiszoló- és fényesítő 

anyagok, fedőpaszták, 

festékeltávolítók 

        

Felhasználásra kész 

festékek, lakkok, 

zománcok, különleges 

hatást keltő lakkok és 

zománcok 

        

Pneumatikus, villamos 

működésű és 

nagynyomású festékszóró 

berendezések, 

elektrohidraulikus 

festékszóró berendezés, 

szóró-szárító kabin 

        

Számítógépes színkeverő 

szoftver, színmeghatározás 
x        

Elektroforetikus festősor, 

elektrosztatikus 

festőberendezés, 

festőrobotok 

        

Járműfényezés 

kéziszerszámai, kisgépei 

(csiszoló, szóró, UV, 
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hőlégfúvó) 

Szerelés, csiszolás, 

polírozás, porlasztás, 

szórás fogalma, fényezés 

gépi, kézi berendezéseinek 

és kisgépeinek 

karbantartása 

        

Előkészítő 

felületkikészítési és 

fényezési technológiák 

        

Tapaszolás (kittelés), töltő 

alapozás technológiája 

(folt, kés, ecset, szóró) 

        

Kittcsiszolás technológiája         

Műanyag és fafelületek 

előkészítésének 

technológiája 

        

Összetevők mennyiségi 

meghatározása kód alapján 

dokumentációból 

   x     

Színadagolás sorrendje, 

keverési technológia 
x        

Nagynyomású, 

elektrosztatikus, 

elektroforetikus 

festékszórás technológiája 

        

Túlhevített gőzzel, 

oldószergőzzel történő 

festékszórás technológiája 

        

Kétalkotós festékek 

szórása technológiája 
        

Kiegészítő és díszítő festés 

technológiája, teljes 

bevonatrendszer 

felújításának technológiája 

        

Anyagokkal kapcsolatos 

veszélyek és ártalmak, 

veszélyes 

munkafolyamatok, 

technológiák, hulladék- és 

veszélyesanyag-

gazdálkodás 

        

 

Munka-, környezet- és 

tűzvédelemmel 

kapcsolatos jelképek, 

veszélyes anyagok 

jelképeinek, idegen nyelvű 

géphasználati feliratok 

értelmezése, megértése 
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Mennyiségérzék, 

szakkifejezések használata 
   x     

Pneumatikus és villamos 

működésű nagynyomású 

valamint 

elektrohidraulikus 

festékszóró berendezés 

használata 

        

Számítógépes színkeverő, 

szóró-szárító kabin, 

hőlégfúvó, UV lámpa, 

használata 

x        

Különféle kialakítású és 

működtetésű kézi 

csiszológépek, 

szórópisztolyok, ecsetek, 

spatulák használata 

        

 

Látás (színlátás) x    x x x x 

Mozgáskoordináció x    x x x x 

Precizitás x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Kapcsolatfenntartó 

képesség 
        

Közérthetőség x x x x x x x x 

Konfliktusmegoldó 

készség 
        

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Logikus gondolkodás  x x x x x x  

Problémamegoldás, 

hibaelhárítás 
 x x x     

Módszeres munkavégzés x        
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Anyagismeret                                            140 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Az anyagismeret tantárgy tanításának alapvető célja a szakképesítés gyakorlásához szükséges 

szakirányú anyag- segédanyag ismeretek elsajátíttatása. Készségszintű jártasság kialakítása a 

szakképesítés gyakorlása során alkalmazott korszerű bevonó anyagok, festékek, lakkok 

tekintetében. 

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizikai, kémiai és hőtani alapismeretek, felület-előkészítési és fényezési anyagok, 

segédanyagok ismerete. 

 

 

Témakörök  

 

Fizikai, kémiai, hőtani alapismeretek    22 óra 

A járműfényezés végzéséhez szükséges fizikai és kémiai alapismeretek  

Fizikai alapismeretek 

Fizikai fogalmak 

Anyagok tulajdonságai külső változásai (folyékony, szilárd, száradás, párolgás, a levegő 

páratartalma, forrás, a súly, hőmennyiség, lepárlás, oldóképesség és sűrűség, stb.) 

Fizikai változás 

Kémiai alapismeretek 

Az anyagok felépítése 

Kémiai változások 

Egyszerű és összetett anyagok 

Keverék és elegy 

Vegyület 

A kémiai változások fajtái 

A vegyületek csoportosítása 

Szervetlen vegyülettípusok (oxidok, savak, sók, bázisok) 

Szerves vegyülettípusok (szénhidrogének, alkoholok, karbonsavak, éterek, észterek, aldehidek, 

ketonok, katalizátorok, indikátorok, inhibitorok) 

Kémiai változások befolyásolása 

Hőtani alapismeretek 

   

Színező anyagok     26 óra 

Színek 

Fény 

A fény fogalma 

Alapszínek, színárnyalatok 

A tárgyak színe 

Festékek összetevői 

Filmképzők, kötőanyagok: vékony, hártyaszerű film létesítésére alkalmas anyagok 

Természetes filmképzők (olajok, bitumenek, természetes gyanták) 

Természetes alapú, vegyileg módosított filmképzők 

Műgyanták 

Oldószerek, hígítók: kötőanyagok oldására, oldatok hígítására alkalmas anyagok 
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Színezőanyagok: olyan anyagok, amelyek a festékek színét adják  

Színezőanyagok fajtái, tulajdonságai 

Pigmentek 

Színezékek 

Adalékanyagok (hozzátétanyagok): a festékek valamely tulajdonságát javítják 

Szárítok 

Lágyítók 

Inhibitorok 

Színkeverés 

A szín-beazonosítás folyamata 

A színkeverési munkafolyamat technológiája 

Mintafújás 

A színeltérés korrigálása 

  

Tapaszok és jellemzőik      26 óra 

Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóz-nitrát, klórkaucsuk, műgyanta 

alapú) 

A tapaszok alkalmazásának célja. 

A tapaszok kiválasztásának fő szempontjai. 

Késtapaszok (kittek). 

Olajos alapú késtapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

A cellulóznitrát alapú késtapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Nitro késtapasz 100 és 200 jellemzői és alkalmazási területei. 

Klórkaucsuk alapú késtapasz jellemzői és alkalmazási területei. 

Műgyanta alapú késtapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Epoxigyanta alapú késztermékek jellemzői és alkalmazási területei. 

Telítetlen poliésztergyanta alapú tapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Egykomponensű akriltapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Műanyag tapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Szórótapaszok jellemzői és alkalmazási területei  

  

Festékek összetevői      39 óra 

Színezőanyagok 

Filmképzők 

Kötőanyagok 

Oldószerek 

Hígítók 

Hozzátétanyagok 

Pigmentek tulajdonságai (színezőképesség, fedőképesség, fény-, és időjárásállóság, 

vegyszerállóság, hőállóság, szemcsealak, olajfelvevő képesség, pigment kötőanyag 

kölcsönhatás, pigmentek vegyi összetétele)  

Pigmentek fajtái 

Szervetlen pigmentek: 

Természetes földfestékek 

Mesterséges földfestékek 

Vegyi úton előállított szervetlen pigmentek (fehér színű, sárga és vörös színű, kék és zöld színű 

fekete színű pigmentek) 

Keverék pigmentek 

Különlegesen előállított pigmentek 

Az anyagok felépítése, színe 
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Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak 

Felhasználásra kész festékek, lakkok, zománcok 

Különleges hatást keltő lakkok és zománcok 

Színmeghatározás 

Összetevők mennyiségi meghatározása kód alapján dokumentációból 

Színadagolás sorrendje 

Keverési technológia 

A fényezéshez szükséges kötőanyagok és filmképző anyagok, alapozó, közbenső és átvonó 

olajfestékek, lakkok, zománcok 

Ezen anyagok alkalmazási feltételei, kötöttségei 

Festékanyagok hígítási ismeretei, viszkozitás ismerete és ellenőrzési módja 

  

Felület előkészítés anyagai, eszközei    27 óra 

Zsírtalanító anyagok 

Szerves oldószerek, 

Emulzióképző anyagok 

Lúgos jellegű anyagok 

Semleges hatású szintetikus anyagok 

Rozsdaátalakító anyagok 

Foszforsavas rozsdaátalakító, sósavas rozsdaátalakító, csersavas rozsdaátalakító 

Polírozó és fényesítő anyagok 

Csiszolópaszták 

Polírpaszták 

Polírvizek 

Fedőpaszták 

Fafelületek előkészítésénél használatos anyagok 

Fapácok 

Fehérítő anyagok 

Pórustömítő anyagok 

Beeresztő impregnáló anyagok 

Festékeltávolítók 

Maróhatású festékeltávolító anyagok 

Oldószeres festékeltávolító anyagok 

Kombinált festékeltávolító anyagok 

Egyéb segédanyagok 

Csiszolókövek, csiszolópapírok, csiszolóvásznak, csiszolónemezek, csiszolórácsok, 

csiszolóporok 

Felület előkezelő készítmények 

Wash primer 

Félolaj 

Műanyag pórustömítők 

Eszköz- és szerszámismeret     72 óra 

Járműápolás kéziszerszámai 

Járműfényezés előkészítésének kéziszerszámai (kézi csiszolószerszámok, poroló ecsetek, 

különféle kialakítású spatulák, stb.) 

Járműfényezéshez használt kéziszerszámok 

Kézi szerszámok kiválasztása, és használatuk módozatai 

Járművek ápolásának, fényezésre történő előkészítésének és fényezésének gépi szerszámai, 

berendezései (mosóberendezések, csiszológépek, kitt- és festékszóró pisztolyok, berendezések, 
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szárító berendezések, polírozó gépek, stb.) 

Gépi szerszámok megválasztása és használatuk módjai 

A járműfényezés során használt eszközök és berendezések (Csiszolóeszközök, kézi és gépi 

festékszóró berendezések, levegő ellátó rendszer, szárítóberendezések, stb.) 

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

 

 

  

   

A képzés javasolt helyszíne  

Fényező szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y

én
i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    
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1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x x  

2.2. Tesztfeladat megoldása x x x  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Technológiai eszköz rajz 

értelmezése 
 x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
 x x  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 x x  

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
 x x  

7.2. Anyagminták azonosítása  x x  

 

A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 

VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység osztályzata. 

A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  



 

 839 

 

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  

 

VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014.  tanévtől a 150/2012. (VII.6.)  rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint történik a vizsgáztatás. 

A Járműfényező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1.A szakképesítés azonosító száma: 34 525 03  

 

1.2.Szakképesítés megnevezése: Járműfényező 

 

1.3.Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

 

1.4.Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a 

közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

2.2.Szakmai előképzettség: ─ 

 

2.3.Előírt gyakorlat: ─ 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: ─ 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %  

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9.Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 

évfolyamot   

követően 140 óra;  
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2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1.A szakképesítéssellegjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR 

száma 
FEOR megnevezése 

a szakképesítéssel 

betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

7327 Festékszóró, fényező 

Autófényező 

3.1.3. Dukkózó 

3.1.4. Felületlakkozó 

3.1.5. Fémfestő, fémmázoló 

3.1.6. Fémsavazó 

3.1.7. Fémszerkezet mázoló 

3.1.8. Fényező 

3.1.9. Fényező és mázoló, fém 

3.1.10. Galvánfestő 

3.1.11. Korrózióvédelmi festő 

3.1.12. Lakkozó, fém 

3.1.13. Nikkelező 

3.1.14. Polírozó 

3.1.15. Zománcozó 

 

3.2.A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A járműfényező szakember feladata gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű 

felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával 

önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a 

fényezési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a 

munkabiztonság betartásában. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését 

végezni 

- előkészíteni gépjárművek, karosszériaelemek festési, fényezési műveleteit (szerszámok, 

alapozó anyagok, töltőanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok) 

- előkészíteni a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek 

eltávolítása, eltakarása, felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltőalapozás, 

felületzsírtalanítás) 

- technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végezni 

- festés, fényezés, díszítő fényezés műveleteit végezni 

- polírozási műveleteket végezni 

- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő 

tevékenységeket végezni  

- működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket 

- betartani a biztonsági előírásokat 

 

3.3.Kapcsolódó szakképesítések 
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 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3 ─ ─ ─ 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

4.4. 10482-12 Járműfényező feladatai 

4.5. 10483-12 Általános vállalkozási feladatok 

4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1.A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 

– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10163-12 
Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

gyakorlati 

szóbeli 

5.2.4. 10482-12 Járműfényező feladatai 

gyakorlati, 

írásbeli, 

szóbeli 

5.2.5. 10483-12 Általános vállalkozási feladatok szóbeli 

5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.8. 11500-12 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
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5.3.A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:  

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjármű karosszéria, javító, díszítő fényezése 

A vizsgafeladat ismertetése: Gépjármű karosszéria, karosszéria elem, karosszéria részelem 

fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az alkalmazott technológiák során elvégzendő 

lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, 

csiszolások, portalanítások). 

A fényezés végrehajtása, a fényezéshez szükséges színbeazonosítás, számítógépes 

festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés, díszítőfestés a technológiának megfelelő 

rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás. A gyakorlati feladathoz kapcsolódó 

elsősegélynyújtás, újraélesztés. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfényezési ismeretek  

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési 

ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti 

ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok 

elvégzése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

 

A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és vállalkozási ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 

vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem, Járműfényező feladatai és Általános vállalkozási feladatok 

követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv   

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák   

menüpontjában. 

 

5.5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: ─  

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

http://www.munka.hu/
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 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Környezetvédelmi eszközök, berendezések 

6.3. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 

6.4. Hőmérsékletmérő 

6.5. Kifolyásmérő (Ford pohár) 

6.6. Szárító (kemence) 

6.7. Páratartalom mérő 

6.8. Hőmérsékletmérő 

6.9. Kifolyásmérő (Ford pohár) 

6.10. Szárító (kemence) 

6.11. Páratartalom mérő 

6.12. Időmérő 

6.13. Tesztpapírok 

6.14. Mérlegek 

6.15. Rugalmasság vizsgáló 

6.16. Rétegvastagság mérő, és porozitás mérő 

6.17. Sűrűségmérő 

6.18. Alapvegyszerek, savak, lúgok, indikátorok 

6.19. Felület előkészítő eszközök, berendezések 

6.20. Festék előkészítő berendezések 

6.21. Festékfelhordó berendezések, eszközök 

6.22. Vízkeménység mérő (PH) 

6.23. Szárító berendezések, hőkamrák 

6.24. Számítógéppel csatlakoztatható digitális mérleg 

6.25. Számítógépes színkeverő rendszer 

6.26. Mosó berendezések 

6.27. Elszívó berendezések 

6.28. Szelektív hulladéktárolók 

6.29. Egyéni védőeszközök 
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6. Színdinamika                                                                        18 óra 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A színdinamika tantárgy tanításának alapvető célja a szakképesítés gyakorlásához 

szükséges szakirányú színdinamikai ismeretek elsajátíttatása. Készségszintű jártasság 

kialakítása a szakképesítés gyakorlása során alkalmazott korszerű bevonó anyagok, 

festékek, lakkok, valamint kézi és gépi szerszámok tekintetében. 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak                                                Fizikai, 

kémiai és hőtani alapismeretek,színelméleti, színdinamikai  ismeretek, felület-

előkészítési és fényezési anyagok valamint szerszámok ismerete.                                                                                                        

 

6.3.Témakörök  

 

6.3.1. Színelmélet, színező anyagok     18 óra 

Színek 

Fény 

A fény fogalma 

Alapszínek, színárnyalatok 

A tárgyak színe 

Színlélektan és színdinamika 

Színkeverés 

A szín-beazonosítás folyamata 

A színkeverési munkafolyamat technológiája 

Mintafújás 

A színeltérés korrigálása 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne  

Rajz szaktanterem 

 

6.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. házi feladat x    

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  
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Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x x  

2.2. Tesztfeladat megoldása x x x  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Technológiai eszköz rajz 

értelmezése 
 x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
 x x  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 x x  

7. Vizsgálati tevékenységek     
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körében 

7.1. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
 x x  

7.2. Anyagminták azonosítása  x x  

 

6.6.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
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7. Anyagmennyiség meghatározása                                            52 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

Az anyagmennyiség tantárgy tanításának alapvető célja a szakképesítés gyakorlásához 

szükséges szakirányú számolási ismeretek elsajátíttatása. Készségszintű jártasság 

kialakítása a szakképesítés gyakorlása során alkalmazott terület-, felszín-, térfogat-, 

százalék-, és anyagmennyiség számolás tekintetében. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak                                                Alapvető 

számtan-, mértani és számolási valamint mértékegység átváltási alapismeretek.                                                                                                        

 

7.3.Témakörök  

 

7.3.1. Felszínszámítások                                            16 óra  

Műveletek mennyiségekkel, arányszámítás                                 

Százalékszámítás                                                                                       

Síkidomok kerület és területszámítása                           

7.3.2. Térfogatszámítások                                                                          18 óra   

Testek felszíne és térfogata                                                                      Hasáb, 

kocka téglatest                                                                                   Henger és 

gömb                                                                                              Gúlák és kúpok 

7.3.3. Anyagszükséglet számítások                                                         18 óra  

Kalkuláció, munkatételek                                                                         Anyag-, 

és időszükséglet számításVeszteségszámítás 

 

7.4.A képzés javasolt helyszíne  

Fényező szaktanterem 

 

7.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   x  

1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. házi feladat x    
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x x  

2.2. Tesztfeladat megoldása x x x  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Technológiai eszköz rajz 

értelmezése 
 x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
 x x  

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. Feladattal vezetett  x x  
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szerkezetelemzés 

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
 x x  

7.2. Anyagminták azonosítása  x x  

 

 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
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8. Szakrajzi alapismeretek                                                    88 óra 

 

8.1.A tantárgy tanításának célja 

A szakrajzi alapismeretek tantárgy tanításának alapvető célja a szakképesítés 

gyakorlásához szükséges szakirányú rajzolási-, rajzolvasási képességek elsajátíttatása. 

Készségszintű jártasság kialakítása a szakképesítés gyakorlása során alkalmazott 

rajzkészítések, rajzfelismerések , géprajzi-, jelképi ábrázolások tekintetében. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak                                                Alapvető 

számtan-, mértani és rajzolási alapismeretek.                                                                                                        

 

8.3.Témakörök  

 

8.3.1. Síkmértani szerkesztések                                           18 óra       

Szögszerkesztések, szögfelezések                                                    Letörések, 

lekerekítésekSzabályos sokszögek                                                                                

Görbe vonalú síkidomok                                                                          Érintő 

szerkesztések                                                                             Alkatrészrajz 

szerkesztés 

8.3.2. Vetületi ábrázolás                                                                             36 óra  

Európai vetületképzési rend                                                               Hasábok, 

hengerek vetületi ábrázolása                                               Csonkolt testek 

vetületi ábrázolása 

8.3.3. Axonometrikus ábrázolás                                                               22 óra  

Egyméretű axonometria                                                                       Kétméretű 

axonometria                                                                        Cavalier axonometria 

8.3.4. Géprajzi alapismeretek                                                                   12 óra   

Metszeti ábrázolás, metszetek fajtáiMűszaki rajzdokumentáció megismerése                                         

Összeállítási rajzok, alkatrészrajzok   

 

8.4.A képzés javasolt helyszíne  

Rajz szaktanterem 

 

 

 

 

 

8.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1. magyarázat   x  
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1.2. elbeszélés   x  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés  x x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. házi feladat x    

 

 

 

 

 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

- 

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
  x  

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
 x x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x x  

2.2. Tesztfeladat megoldása x x x  

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x   

3. Képi információk körében     

3.1. 
Technológiai eszköz rajz 

értelmezése 
 x x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

4.3. Jegyzetkészítés eseményről  x x  
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kérdéssor alapján 

5. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x   

6. 
Üzemeltetési tevékenységek 

körében 
    

6.1. 
Feladattal vezetett 

szerkezetelemzés 
 x x  

7. 
Vizsgálati tevékenységek 

körében 
    

7.1. 
Vegyészeti laboratóriumi 

alapmérések 
 x x  

7.2. Anyagminták azonosítása  x x  

 

 

8.6.A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 
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o) Kőműves szakképesítés szakmai programja 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai és 

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

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08  

 

A szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra, 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 
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Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

 

 

VIII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlat

i heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

140 

  

140 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 

II. 
  

 
 0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás 

I. 
  

 
 2  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2  0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1     

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, 

vakolás 
2  2  1  

Falazás, 

vakolás 

gyakorlat 

 7  3   

10274-12 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

1  2  1  

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

 4  5   
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gyakorlat 

10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő és 

hangszigetelés 
  2    

Szigetelések 

gyakorlat 
   4 

 

  

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolás

i feladatok 
  

 

2  2  

Hidegburkolás

i feladatok 

gyakorlat 

   2  11,5 

10278-12 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

    1  

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

gyakorlat 

     6 

Saját modul 
Szakmai 

informatika 
  1    

Saját modul 
Szabadkézi 

rajz 
0,5      

Összes óra  5 12 11 14   8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4      4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2      2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    5  5 

Munkaviszony 

létesítése 
    4  4 

Álláskeresés     4  4 

Munkanélküliség     3  3 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10 

Nyelvtani rendszerezés     10  10 



 

 858 

 

2 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
    24  24 

Munkavállalói szókincs     20  20 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
36  72  16  124 

Szakmai munka- és 

balesetvédelem 
  36    36 

Építési alapismeretek 36  36    72 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 
    16  16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 36     36 

Építési alapismeretek  12     12 

Műszaki rajz  12     12 

Épületfizika  12     12 

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás 72  72  32  176 

Falszerkezetek anyagai, 

kitűzési ismeretek 
36      36 

Falszerkezetek 

készítése 
18  36    54 

Falszerkezetek tervei, 

anyagszükséglete 
    32  32 

Vakolási ismeretek 18  36    54 

Falazás, vakolás 

gyakorlat 
 252  108   360 

Mérés és kitűzés  36  8   44 

Falszerkezetek  126  36   162 

Vakolási munkák  90  64   154 

10274-12 Beton és vasbeton 36  72  32  140 
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Beton és vasbeton 

szerkezetek 
szerkezetek 

Beton és vasbeton 

anyagai 
22      22 

Monolit beton és 

vasbeton szerkezetek 
  36    36 

Előregyártott vasbeton 

szerkezetek 
  36    36 

Betonozási munkák 

eszközei, gépei, 

zsaluzatok, 

állványzatok 

14      14 

Beton és vasbeton 

szerkezetek tervei, 

anyagszükséglete 

    32  32 

Beton és vasbeton 

szerkezetek gyakorlat 
 144  180   324 

Beton és vasbeton 

előállítása 
 90  72   162 

Beton és vasbeton 

szerkezetek készítése 
 54  108   162 

10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő- és 

hangszigetelés 
  72    72 

Vízszigetelés   36    36 

Hő- és hangszigetelés   36    36 

Szigetelések gyakorlat    144   144 

Vízszigetelés készítése    54   54 

Hő- és hangszigetelés 

készítése 
   90   90 

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolási 

feladatok 
  72  64  136 

Burkolandó felület 

ellenőrzése, 
  20    20 
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előkészítése, 

burkolatok kitűzése 

Hagyományos 

vastagágyas fal és 

padlóburkolás 

  22    22 

Ragasztott 

vékonyágyas fal és 

padlóburkolás 

  30    30 

Burkolati tervek, 

anyagszükséglet 

számítás 

    32  32 

Homlokzatburkolatok 

készítése 
    16  16 

Térburkolási ismeretek     16  16 

Hidegburkolási 

feladatok gyakorlat 
   72  368 440 

Burkolatok kitűzése    14  32 46 

Beltéri burkolatok 

készítése 
   29  144 173 

Kültéri fal és 

padlóburkolatok 

készítése 

   29  96 125 

Térburkolat készítése      96 96 

10278-12 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes kőműves 

feladatok 
    32  32 

Nyílászáró szerkezetek     16  16 

Bontás és átalakítás     16  16 

Vegyes kőműves 

feladatok gyakorlat 
     192 192 

Nyílászárók beépítése      96 96 

Bontási és átalakítási 

munkák 
     96 96 
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Saját modul Szakmai informatika    36     36 

Saját modul Szabadkézi rajz 18        18 

Összesen: 180 432 
140 

396 504 
140 

256 560 2608 

Összesen: 612 900 816 2608 

Elméleti óraszámok/aránya  832 óra / 31,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1776 óra / 68,1 % 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.47. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza.    
 

 



 

 862 

 

SZAKMAI INFORMATIKA                                                                          36 óra/ 36óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, - 

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

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

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

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk az 

operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása 

közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a 

használat közben felmerülő problémák megoldása. 

 

Témakörök 

 

Szövegszerkesztés                                                                                              24 óra/24 óra 

Új állomány létrehozása, mentése 

Meglévő állomány megnyitása, módosítása, újramentése 

Karakterformázás 

Bekezdésformázás 

Oldalformázás 

Fejléc, lábléc, lábjegyzet, végjegyzet készítése 

Nyomtatás előtti megtekintés, nyomtatás 

Táblázatok használata 

Rajzok, képek beszúrása, szerkesztése 

Körlevélkészítés 

Keresés, csere, helyesírás ellenőrzés 

 

Táblázatkezelés                                                                                                  12 óra/12 óra 

Táblázatok létrehozása 

Táblázatok formázása 

Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés) 

Adatoknak, mint adatbázisnak a kezelése 

 

A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem 

 

 

 

 

 

SZABADKÉZI RAJZ    18/18 óra 
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A tantárgy tanításának célja: 

 
 
A Szabadkézi rajz tantárgy az esztétikai, művészeti nevelés érdekében végzi fő tevékenységeit, azonban 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai gondolkodás és problémamegoldó gondolkodás, illetve a 
szociális érzékenység fejlesztése. A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális 
önértékelés erősítése, amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez 
kapcsolódó, egyénre szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél 
tartalmaként választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző alapfeladata a 
képi világ felismerése, analizálása és szintetizálása. 

Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti 

tudatosság fejlesztése is a tapasztalás, értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. A vizuális 

nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, fejlesztése, a kreatív képességek 

kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és 

módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a 

személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. 

 Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása 

bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzet 

hétköznapi tevékenységekhez juttat el. 

A fentiekből is következik, hogy e korosztályban kevésbé a kifejező szándékú rajzi, festészeti 

produktumok létrehozása a cél, mint inkább a technikai médiumok felhasználásával 

létrehozható produktumok elkészítése, amely egyúttal hozzájárul a digitális kompetencia 

fejlesztéséhez, illetve a közvetlen környezet, a mindennapi vizuális jelenségeinek értelmezése. 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra részterületei közül a „Vizuális kommunikációhoz” 

kapcsolódó fejlesztés kerül előtérbe, amely közvetlen kapcsolatban van a médiafogyasztás 

tudatosságának erősítésével, illetve a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület vizsgálatával a 

környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása nyer fontosságot. Miután a 

tantárgy kultúraközvetítő szerepe ebben az iskolatípusban is erős, egyre lényegesebb a 

befogadó tevékenység jelenléte a tanórán, méghozzá más kapcsolódó tárgyakban szerzett 

ismeretek, tapasztalatok koherens felhasználásával.  

Követelmények: 

A tanuló a szabadkézi rajz tantárgy tananyagának elsajátítása után képes: 

- térbeli ábrázolási konvenciók alkalmazására, 

- felismerni a térlátás jelentőségét, 

- megkülönböztetni az eltérő térbeli struktúrák szerkezetét, 

- jellemezni a perspektíva törvényszerűségeit, 

- alkalmaznia ceruzával történő rajzolást 

- a térbeli struktúrákat analizálni (összetett tömegek egyszerűbb elemekre bontását), 

- szintetizáló, tömegalakító, konstruáló tevékenységekben legyenek jártasak, 

- legyenek gyakorlottak egyszerűbb tömegvázlatok készítésében, 

- a különböző perspektivikus képeket szerkeszteni, 

- tömegvázlatokkal illusztrálni épületeket és azok környezetét, 

 

Témakörök  

 

Bevezetés, vonalfajták                       1óra/1 óra 

 Geometrikus testek ábrázolása                                 8 óra/ 8óra 

Henger 

Kocka  
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Csonkolt kocka 

Gúla, kúp 

 Ábrázolási konvenciók                       6 óra/ 6 óra 

-Monge 

-Axonometria 

-Perspektíva 

Színek          1óra/1 óra 

Építészet          2óra/2 óra  

             

           

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás 

eredményességének) vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele a térábrázolási konvenciók elemi szintű elsajátítása, a színek 

megfelelő alkalmazása, alapszintű komponálási, képszerkesztési, konstruálási készség 

elsajátítása.  

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók 

teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, 

írásbeli értékelése alapján történhet: 

 Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés 

képessége. 

 Órai gyakorlati tevékenységeket kísérő (segítő) kritikai megjegyzések (a „korrektúra”). 

 Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott 

szakirodalom, vagy önálló gyűjtés alapján. 

 Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása formájában 

(képi, írásbeli, szóbeli). 

 Munkák közös értékelésére, amelynek során  a  tanulók  elmondhatják kritikai 

észrevételeiket. 

 A tanulók saját munkáinak esztétikai színvonala, annak hiánytalan megléte. 

 Bukás esetén, a pótvizsgára bocsájtás feltétele, a hiányzó rajzok pótlása és azok 

bemutatása. 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

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

értékeléssel.” 

 

 

VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység 

osztályzata. A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok 

osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  
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VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014.tanévtől a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás. 
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A Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:  a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében 

az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

 

2.2. Szakmai előképzettség:  – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
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3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR száma FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök 

3.1.2. 

7511 Kőműves 

Betonozó 

3.1.3. Díszítő kőműves 

3.1.4. Építményvakoló kőműves 

3.1.5. Épületfalazó kőműves 

3.1.6. Falazó kőműves 

3.1.7. Karbantartó kőműves 

3.1.8. Kéményépítő kőműves 

3.1.9. Vakoló kőműves 

3.1.10. Födémgerenda-, tálca- és 

béléstest- elhelyező 

3.1.11. Gépi vakoló 

3.1.12. Klinkertégla lerakó 

3.1.13. 

7534 Burkoló 

Díszítő mozaikos 

3.1.14. Díszítőmozaik-burkoló 

3.1.15. Járdakövező 

3.1.16. Járdaszegély kövező 

3.1.17. Kőlapburkoló 

3.1.18. Térburkoló 

3.1.19. Hidegfal- és padlóburkoló 

3.1.20. Hidegburkoló 

3.1.21. Homlokzatburkoló 

3.1.22. Járólapozó 

3.1.23. Burkoló kőműves 

3.1.24. Díszburkoló 

3.1.25. Épületburkoló 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A kőműves és hidegburkoló feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása, 

karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

 – értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát 

– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét 

– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi 

előírásokat 

– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét 

– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni 

– kézi és gépi vakolási munkát végezni 

– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani 

– beton és vasbeton szerkezetet készíteni 

– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását 
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– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani 

– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni 

– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni 

– egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz 

– lépcsőburkolatot készíteni 

– pillér-, oszlopburkolatot készíteni 

– medenceburkolatot készíteni 

– erkély, terasz burkolatot készíteni 

– lábazat-, és homlokzatburkolatot készíteni 

– térburkolatot készíteni 

– műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót 

– bontási, átalakítási munkát végezni 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 35 582 05 Műemléki helyreállító szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosítója megnevezése 

4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység 

4.4. 10275-12 Falazás, vakolás 

4.5. 10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek 

4.6. 10277-12 Szigetelések 

4.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok 

4.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok 

4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
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 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli 

5.2.4. 10275-12 Falazás, vakolás írásbeli 

5.2.5. 10274-12 Beton és vasbeton 

szerkezetek 

írásbeli 

5.2.6. 10277-12 Szigetelések írásbeli 

5.2.7. 10276-12 Hidegburkolási feladatok írásbeli 

5.2.8. 10278-12 Vegyes kőműves feladatok írásbeli 

5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási és hidegburkolási munkák 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet helyének kitűzése, nedvesség elleni 

vízszintes szigetelése, falszerkezet felfalazása 5 sor magasságig, falnyílás kialakítása 

Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása 

Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése 

Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat készítése fugázás nélkül 

 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 

 

 

 

5.3.2.. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének 

meghatározása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú kőműves és hidegburkoló 

munka mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 
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5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben 

megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák 

menüpontjában 

 

A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli 

vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra. 

A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt 

a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és 

felszerelési jegyzék 

6.2. Mérőeszközök 

6.3. Jelölőeszközök 

6.4. Kéziszerszámok 

6.5. Szerelő- és bontószerszámok 

6.6. Kőműves kéziszerszámok 

6.7. Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök 

6.8. Elektromos kisgépek 

6.9. Vakológép, betonkeverő gép 

6.10. Talajmunkák kéziszerszámai 

6.11. Kitűző eszközök, szintező műszerek 

6.12. Állványok 

6.13. Kézi és gépi döngölők, tömörítők 

6.14. Egyéni védőfelszerelés 

6.15. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések 

http://www.munka.hu/
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6.16. Szigetelés eszközei, gépei 

6.17. Faipari gépek, eszközök 

6.18. Faipari kéziszerszámok 
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p) Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés 

szakmai programja 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés szakmai 

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

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09 

 

A szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: VIII. Épületgépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3  

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 
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Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza.  

 

 

 

 

 

 

 

IX. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10209-12 

Épületgépészeti 

csővezeték-

szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek  
2      

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 5     

10211-12 

Épületgépészeti 

rendszerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek  
2  1    

Épületgépészeti 

rendszerek 

gyakorlata 

 5  2   

10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági 

és 

környezetvédelmi 

feladatok 

Munkavédelem  1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1,5     
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10215-12 

Fűtésrendszer-

szerelő feladatok 

Fűtési  

rendszerek  
  6  3,5  

Fűtési  

rendszerek 

gyakorlata 

   6  
 

8 

10216-12 

Gázvezeték- és 

rendszerszerelő 

feladatok 

Gázvezeték 

rendszerek 
  3  2  

Gázvezeték 

rendszerek 

gyakorlata 

   7  8 

Összes óra 5,5  11,5 10  15 8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4      4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2      2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    5  5 

Munkaviszony 

létesítése 
    4  4 

Álláskeresés     4  4 

Munkanélküliség     3  3 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.     64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1     10  10 
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Nyelvtani rendszerezés 

2 
    10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
    24  24 

Munkavállalói szókincs     20  20 

10209-12 

Épületgépészeti 

csővezeték-szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek 
72  

 

  

 

  72 

Csőszerelés 

előkészítése 
18      18 

Vezetékhálózat 

kialakítása 
36      36 

Csőhálózat üzembe 

helyezése 
18      18 

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 180     180 

Csőszerelés 

előkészítése 
 60     60 

Vezetékhálózat 

kialakítása 
 60     60 

Csőhálózat üzembe 

helyezése 
 60     60 

10211-12 

Épületgépészeti 

rendszerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek 
72  36    108 

Épületgépészeti 

alapfogalmak 
36      36 

Épületgépészeti 

dokumentációk 
36      36 

Épületgépészeti 

rendszerelemek 
  36    36 

Épületgépészeti 

rendszerek gyakorlata 
 180  72   252 
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Épületgépészeti 

alapfogalmak 
 90     90 

Épületgépészeti 

dokumentációk 
 90     90 

Épületgépészeti 

rendszerelemek 
   72   72 
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10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági és 

környezetvédelemi 

feladatok 

Munkavédelem 36  

 

  

 

  36 

Munkaterület 

munkavédelme 
12      12 

Tűz elleni védekezés 12      12 

Környezetvédelem 12      12 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 54     54 

Az elsősegélynyújtás 

általános szabályai 
 36     36 

Sérülések ellátása  18     18 

10215-12 

Fűtésrendszer-

szerelő feladatok 

Fűtési rendszerek   216  112  328 

Fűtési rendszer 

szerelése 
  54    54 

Hőleadók, hőtermelők   72  16  88 

Fűtési rendszerek  

karbantartása 
  72  32  104 

Napenergia-hasznosítás   18  64  82 

Fűtési rendszerek 

gyakorlata 
   216  304 472 

Fűtési rendszer 

szerelése 
   72  112 184 

Hőleadók, hőtermelők    72  64 136 

Fűtési rendszerek  

karbantartása 
   36  64 100 

Napenergia-hasznosítás    36  64 100 
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10216-12 

Gázvezeték- és  

rendszerszerelő  

feladatok 

Gázvezeték rendszerek   

 

108  
 

64  172 

Bekötővezetékek   36  16  52 

Csatlakozó, elosztó és 

fogyasztói vezetékek, 

gázmérők, 

nyomásszabályozók 

  36   16  52 

Gázfogyasztó 

berendezések  
   36   32  68 

Gázvezeték rendszerek 

gyakorlata 
    252   256 508 

Bekötővezetékek     108   64 172 

Csatlakozó, elosztó és 

fogyasztói vezetékek, 

gázmérők, 

nyomásszabályozók 

    108   96 204 

Gázfogyasztó 

berendezések  
    36   96 132 

Összesen:  198 414 
140 

360  540 
140 

256  560  2328 

Összesen: 612 900 816  2608 

Elméleti óraszámok/aránya 814/ 31,2%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1794/ 68,8% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.49. Szakképzési Kerettanterv tartalmazza.    
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VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység osztályzata. A tananyagegységek részjegyeiből számtani 

átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  

 

 
VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014  tanévtől a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás. 
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A  Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a 

Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában. 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
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 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítésselbetölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 

7521 
Vezeték-és csőhálózat- 

szerelő 

Csőfűtőtest szerelő 

3.1.3. Csőszerelő 

3.1.4. Csővezeték-építő 

3.1.5. Csővezeték-kitűző 

3.1.6. Csővezeték-szerelő 

3.1.7. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-

szerelő 

3.1.8. Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő 

3.1.9. Fűtésszerelő 

3.1.10. Gáz- és olajvezeték karbantartó 

3.1.11. Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-

szerelő 

3.1.12. Gázvezeték építő 

3.1.13. Gázvezeték- és -készülék-szerelő 

3.1.14. Gázvezeték szerelő 

3.1.15. Gázszerelő 

3.1.16. Hálózati gázszerelő 

3.1.17. Karbantartó, csőszerelő 

3.1.18. Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 

3.1.19. Nyomócsővezeték-építő 

3.1.20. Víz- és gázvezeték szerelő 

3.1.21. Víz-gáz és központi fűtésszerelő 

3.1.22. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, 

gázberendezést beszerel. 

 

A szakképesítés rendelkező képes: 

- biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket 

- kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit 

- felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni 

- munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni 

- tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára 

vonatkozó dokumentációt 

- szerelési vázlatot készíteni 

- költségbecslést készíteni 

- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés 
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3.3.4. 
35 582 01 

Gáz- és hőtermelő berendezés-

szerelő 
szakképesítés-ráépülés 

3.3.5. 
35 582 02 

Gázipari műszaki-biztonsági 

felülvizsgáló 
szakképesítés-ráépülés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 

száma 

megnevezése 

4.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

4.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret 

4.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi 

feladatok 

4.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok 

4.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok 

4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-

szerelés 

gyakorlati 

5.2.4. 10211-12 Épületgépészeti 

rendszerismeret 

írásbeli 

5.2.5. 10214-12 Épületgépészeti 

munkabiztonsági és 

környezetvédelemi feladatok 

gyakorlati, szóbeli  

5.2.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő gyakorlati, írásbeli 
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feladatok 

5.2.7. 10216-12 Gázvezeték- és 

rendszerszerelő feladatok 

gyakorlati, írásbeli 

5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat  

 

A) A vizsgafeladat ismertetése: 

 A dokumentáció alapján: 

Előkészíti a szerelési feladatot 

Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget 

Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat 

Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket 

Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít 

Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít 

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 

Hő- és korrózióvédő szigetelést készít 

Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és 

klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési 

előírásait alkalmazza és értelmezi azokat 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és 

rendszerszerelő feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A dokumentáció alapján: 

Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése 

Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki 

Vezeték kiépítését végzi, felszerel 

Rögzíti és szigeteli a vezetékeket 

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
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A vizsgafeladat megnevezése: – 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  – 

 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok  

 

A vizsgafeladat ismertetése:  

Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése 

Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése 

Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok 

megtervezése 

Szerelési vázlat készítése, ismertetése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák 

menüpontjában 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 

jegyzék 

6.2. Kéziszerszámok 

6.3. Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek 

6.4. Darabolószerszámok (kézi, gépi) 

6.5. Mérő- és jelölőeszközök 

6.6. Hajlítószerszámok 

6.7. Védőeszközök és felszerelések 
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6.8. Hegesztőfelszerelések 

6.9. Létrák, állványok 

6.10. Szállítóeszközök 

6.11. Nyomáspróba-berendezések 

6.12. Rögzítő és befogó berendezések 

6.13. Kompresszor 

6.14. Szivattyú 

6.15. Számítógépek 

6.16. Villamos kéziszerszámok 

6.17. Nyomáspróba készlet 

6.18. Fémmegmunkáló kéziszerszámok 

6.19. Fémmegmunkáló kisgépek 

6.20. Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei 

6.21. Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései  

6.22. Anyagmozgatás gépei, eszközei 

6.23. Szerelési kéziszerszámok, kisgépek 
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q) Villanyszerelő szakképesítés szakmai programja 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a34 522 04azonosítószámú Villanyszerelő szakképesítés szakmai és 

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

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

 

Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 6. Elektrotechnika-elektronika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

 

X. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. 

e eig gy e eig gy e eig gy 
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11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

0,5                 

11499-12 Foglalkoztatás II.             0,5     

11497-12 Foglalkoztatás I.             2,0     

10007-12 Műszaki informatika 

gyakorlat 

  2     1         

Informatikai 

és műszaki 

alapok 

Műszaki ismeretek 3,5                 

Műszaki gyakorlatok 
  0,5 3             

10023-12 Épületvillamossági szerelés  2     3           

Épület-

villamossági 

szerelés 

Épületvillamossági szerelés 

gyakorlata 

    3   1 14       

Épületvillamossági mérések 

gyakorlat 

    1,0   3,0         

Vállalkozási ismeretek              1     

Ipari elektronika              2     

Elektrotechnikai számítások 1     1           

10024-12 Villamosipari anyagismeret 0,5     1,0           

Villamos 

gépek és ipari 

elosztó-

berendezések 

Villamos gépek és 

berendezések 

            3     

Villamos műszaki ábrázolás       1     1     

Villamos gépek és 

berendezések üzemvitelének, 

mérésének gyakorlata 

              2 14 

Összesen: 7,5 2,5 7 6 5 14 9,5 2 14 

  Összeadva: 7,5 9,5 6 19 9,5 16 

Összesen: 17,0 25,0 25,5 

 

 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

 

 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelmén

y-modul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Össz 
1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. 

e 
ei

g 
gy e eig gy e 

ei

g 
gy 

11500-12 

Munkahelyi 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18                 18 
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egészség és 

biztonság  
Munkavédelmi alapismeretek 4                 4 

Munkahelyek kialakítása 4                 4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                 2 

Munkaeszközök biztonsága 2                 2 

Munkakörnyezeti hatások 2                 2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                 4 

11499-12 

Foglalkoztat

ás II. 

Foglalkoztatás II.             16     16 

Munkajogi alapismeretek             5     5 

Munkaviszony létesítése             4     4 

Álláskeresés             4     4 

Munkanélküliség             3     3 

11497-12 

Foglalkoztat

ás I.  

Foglalkoztatás I.             64     64 

Nyelvtani rendszerzés 1             10     10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10     10 

Nyelvi készségfejlesztés             24     24 

Munkavállalói szókincs             20     20 

  Műszaki informatika 

gyakorlat 
  72     36         108 

10007-12 Informatikai alapismeretek   18               18 

Informatikai 

és műszaki 

alapok 

Irodai alkalmazások   36     36         72 

Számítógépes hálózatok 

használata 
  18               18 

Műszaki ismeretek 126                 126 

Egyenáramú áramkörök 36                 36 

Mágneses tér és váltakozó áram 18                 18 

Szakrajz alapjai 36                 36 

Fémek és ötvözetek 18                 18 

Nemfémes anyagok 9                 9 

Minőségbiztosítás 9                 9 

Műszaki gyakorlatok   18 108             126 

Anyagok és szerszámok     72             72 

Mérések   18               18 

Mechanikai és villamos kötések     36             36 

10023-12 Épületvillamossági szerelés  72     108           180 

Épület-

villamossági 

szerelés 

Csatlakozó vezetékek 18     18           36 

Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések 
36     54           90 

Érintésvédelem (Hibavédelem) 18     18           36 

Villámvédelem       18           18 

Épületvillamossági szerelés 

gyakorlata 
    108   36 504       648 

Csatlakozó vezetékek     18   18 18       54 

Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések I. 
    18     108       126 

Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések II. 
    18     108       126 
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Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések III. 
    18     108       126 

Épületvillamossági hálózatok, 

berendezések IV. 
          108       108 

Érintésvédelem (Hibavédelem)     36   18 18       72 

Villámvédelem           36       36 

Épületvillamossági mérések 

gyakorlat 
    36   

10

8 
        144 

A munka megkezdése előtt, a 

munka-folyamatban és a munka 

átadásakor szükség szerint 

mérések és vizsgálatok végzése 

    9             9 

Üzemi ellenőrző mérések és 

vizsgálatok végzése 
    9   72         81 

Hiba meghatározáshoz mérések, 

vizsgálatok elvégzése 
    9   36         45 

Szerelői ellenőrzés végzése, 

dokumentálása 
    9             9 

Vállalkozási ismeretek              32     32 

Vállalkozás környezete, 

személyi feltételei, vállalkozási 

formák 

            16     16 

Vállalkozások gazdálkodása             8     8 

Vállalkozások PR tevékenysége             8     8 

Ipari elektronika              64     64 

Elektronikai alapok             32     32 

Analóg alapáramkörök             16     16 

Digitális alapáramkörök             16     16 

Elektrotechnikai számítások 36     36           72 

Elektrotechnika I. 36                 36 

Elektrotechnika II.       36           36 

10024-12 Villamosipari anyagismeret 18     36           54 

Villamos 

gépek és 

ipari 

elosztó-

berendezése

k 

Villamos vezetékek 9                 9 

Villamos szigetelő-anyagok, 

műanyagok 
9                 9 

Elektronikai alkatrészek       18           18 

Villamos gépek anyagai       18           18 

Villamos gépek és 

berendezések 
            96     96 

Villamos forgógépek             32     32 

Transzformátorok             16     16 

Villamos gépek, készülékek 

hibáinak javítása 
            16     16 

Villamos gépek és készülékek 

üzemeltetése, szerelése, javítása 
            16     16 

Ipari villamos berendezés 

szerelése 
            16     16 
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Villamos műszaki ábrázolás       36     32     68 

Villamosipari műszaki 

dokumentálás I. 
      36           36 

Villamosipari műszaki 

dokumentálás II. 
            32     32 

Villamos gépek és 

berendezések üzemvitelének, 

mérésének gyakorlata 

              64 
44

8 
512 

Villamos forgógépek               32 64 96 

Transzformátorok               32 64 96 

Villamos gépek, készülékek 

hibáinak javítása 
                96 96 

Villamos gépek és készülékek 

üzemeltetése, szerelése, javítása 
                96 96 

Ipari villamos berendezés 

szerelése 
                96 96 

Villamos gépek és berendezések 

ellenőrzése 
                32 32 

Összesen: 
270 90 252 216 

18

0 
504 

30

4 
64 

44

8 
2328 

Összesen: 

 

270 342 216 684 
30

4 
512 2328 

Összesen: 612 900 816 2328 

Elméleti óraszámok, illetve arányuk 790 óra 30,29% 

Gyakorlati óraszámok, illetve arányuk 1 818 óra 69,71% 
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Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös 

tartalmakat jelölik. 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.71. Szakképzési 

Kerettanterv tartalmazza 
 

VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység osztályzata. 

A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  

 

 
VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014. tanévtől a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra 
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2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2.  

8136 

 

Épületvillamossági szerelő, 

villanyszerelő 

Épületvillany-szerelő 

3.1.3. Épületvilágítás-szerelő 

3.1.4. Karbantartó villanyszerelő 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó 

berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és 

készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos 

berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés 

szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó 



 

896 

 

vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, 

ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és 

berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, 

működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. 

A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és 

csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos 

ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. 

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények 

figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni 

- adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni 

- LAN és WAN hálózatokat használni 

- terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni 

- fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni 

- villamos és mechanikai kötéseket készíteni 

- kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél 

- csatlakozó vezetéket létesíteni 

- fogyasztásmérő helyet kialakítani 

- lakás és épület elosztó berendezést szerelni 

- erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni 

- épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani 

- világítási berendezést szerelni 

- szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint 

- kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni 

- víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni 

- külső villámhárító berendezést szerelni 

- belső villámvédelmet kialakítani 

- üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni 

- ipari energia elosztó hálózatot szerelni 

- ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni 

- kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni 

- vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni 

- fotovoltaikus berendezést szerelni 

- ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani 

- egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 35 522 02 Erősáramú berendezések 

felülvizsgálója 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.4. 35 522 03 Érintésvédelmi 

szabványossági 

felülvizsgáló 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.5. 35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- szakképesítés-ráépülés 
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és közvilágítási FAM 

szerelő 

3.3.6. 35 522 06 Kisfeszültségű 

kábelszerelő 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.7. 35 522 07 Kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózati 

FAM szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.8. 35 522 08 Középfeszültségű FAM 

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.9. 35 522 10 Szakszolgálati FAM 

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.10. 35 522 11 Villamos alállomás kezelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.11. 35 522 12 Villamos elosztóhálózat 

szerelő, üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.12. 35 522 13 Villamos gép és -készülék 

üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.13. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.14. 35 522 15 Villamos távvezeték építő, 

üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.15. 35 522 16 Villámvédelmi 

felülvizsgáló 

szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok 

4.4. 10023-12 Épületvillamossági szerelés 

4.5. 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések 

szerelése 

4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.

1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.

2. 
azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.

3. 

10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli 

5.2.

4. 
10023-12 Épületvillamossági szerelés gyakorlati 

5.2.

5. 
10024-12 Villamos gépek és ipari 

elosztóberendezések szerelése 

gyakorlati 

5.2.

6. 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.

7. 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.

8. 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési 

feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki 

dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat 

installációs és kapcsolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó 

műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés 

szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt 

dokumentálja 

 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, 

helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos 

áramkörök tervezése történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával 
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vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a 

feladathoz  kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység 

technológiai sorrendjét és a szükséges  anyagokat, eszközöket 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 

Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét 

tartalmazza 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák 

menüpontjában 

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. 

A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és 

felszerelési jegyzék 

6.2. Lézeres- és egyéb szintező 

6.3. Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek  

6.4. Munkaállvány 

6.5. Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari 

porszívó, véső- és fúrógépek  

6.6. Földmunka kézi szerszámai 

6.7. Oszlopállítás eszközei 

6.8. Vezeték-, és kábelszerelés eszközei 

6.9. Fémipari kéziszerszámok és kisgépek 

http://www.munka.hu/
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6.10. Szögbelövő, szögbeverő 

6.11. Villamos mérőműszerek 

6.12. Hosszmérő eszközök (mérőszalag) 

6.13. Informatikai és adatrögzítő eszközök 

6.14. Présszerszámok 

6.15. Védőfelszerelések (mászóvas, biztonsági öv, 

védősisak) 

6.16. Környezetszennyező anyagok gyűjtői 

6.17. Hegesztő, forrasztó és melegítő 

berendezések 
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r) Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítés 

szakmai programja 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

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

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

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

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

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

– a 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítés szakmai és 

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

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 12 

 

A szakképesítés megnevezése:Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése:5.Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: VIII. Épületgépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:3 év  

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya:70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség 

 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletébena5. Gépészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában 
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Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

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

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

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

XI. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

 

évfolyam 
heti óraszám 

l 

éves óraszám 

 

9. évfolyam 17 óra/hét 621 óra/év 

Ögy  140 

10. évfolyam 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140 

11. évfolyam 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2572 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10209-12 

Épületgépészeti 

csővezeték-

szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek  
2      

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 6     

10211-12 

Épületgépészeti 

rendszerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek  
2  1    

Épületgépészeti 

rendszerek 

gyakorlata 

 4,5  2   

10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági 

és 

környezetvédelmi 

feladatok 

Munkavédelem  1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1     
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10218-12  

Víz- és 

csatornarendszer-

szerelő feladatok 

Vízellátás, 

csatornázás  
  6  3,5  

Víz- és 

csatornaszerelés 

gyakorlata 

   6  
 

9,5 

10217-12 

Közműcsőhálózat-

szerelő feladatok 

Közműépítési 

ismeretek  
  3  2  

Közműhálózat 

kivitelezésének 

gyakorlata 

   7  8 

Összes óra 5,5 11,5 10 15 8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám Összesen 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 
 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18  

 

  

 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4      4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2      2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
    5  5 

Munkaviszony 

létesítése 
    4  4 

Álláskeresés     4  4 

Munkanélküliség     3  3 

11497-12 Foglalkoztatás I.     64  64 
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Foglalkoztatás I.  Nyelvtani rendszerzés 1     10  10 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
    10  10 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
    24  24 

Munkavállalói szókincs     20  20 

10209-12 

Épületgépészeti 

csővezeték-szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek 
72  

 

  

 

  72 

Csőszerelés 

előkészítése 
18      18 

Vezetékhálózat 

kialakítása 
36      36 

Csőhálózat üzembe 

helyezése 
18      18 

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 216     216 

Csőszerelés 

előkészítése 
 84     84 

Vezetékhálózat 

kialakítása 
 84     84 

Csőhálózat üzembe 

helyezése 
 48     48 

10211-12 

Épületgépészeti 

rendszerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek 
72  36    108 

Épületgépészeti 

alapfogalmak 
36      36 

Épületgépészeti 

dokumentációk 
36      36 

Épületgépészeti 

rendszerelemek 
  36    36 

Épületgépészeti  144  72   216 
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rendszerek gyakorlata 

Épületgépészeti 

alapfogalmak 
 72     72 

Épületgépészeti 

dokumentációk 
 72     72 

Épületgépészeti 

rendszerelemek 
   72   72 

10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági és 

környezetvédelemi 

feladatok 

Munkavédelem 36      36 

Munkaterület 

munkavédelme 
12      12 

Tűz elleni védekezés 12      12 

Környezetvédelem 12      12 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 36     36 

Az elsősegélynyújtás 

általános szabályai 
 18     18 

Sérülések ellátása  18     18 

10218-12 

Víz- és 

csatornarendszer-

szerelő feladatok 

Vízellátás, 

csatornázás 
  216  122  338 

Vízellátás   108    108 

Melegvíz előállítás   108    108 

Szennyvízelvezetés     72  72 

Tűzvédelmi 

rendszerek, 

berendezések 

    40  40 

Víz- és 

csatornaszerelés 

gyakorlata 

   216  404 620 

Vízellátás    108   108 

Melegvíz előállítás    108   108 

Szennyvízelvezetés      176 128 
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Tűzvédelmi 

rendszerek, 

berendezések 

     128 128 

10217-12 

Közműcsőhálózat-

szerelő feladatok 

Közműépítési 

ismeretek 
   108   64  172 

Közmű fogalma, fajtái, 

jogi értelmezése 
   27     27 

Közműépítés 

előkészítése 
   27     27 

Vízellátó hálózatok 

építése 
   27     27 

Szennyvíz, csapadékvíz 

hálózatok építése 
   27     27 

Gázellátó hálózatok 

építése 
      32  32 

Hőellátó távvezetékek 

szerelése 
      32  32 

Közműhálózat 

kivitelezésének 

gyakorlata 

    252   256 508 

Közműépítés 

előkészítése 
    84    84 

Vízellátó hálózatok 

építése 
    84    84 

Szennyvíz, csapadékvíz 

hálózatok építése 
    84    84 

Gázellátó hálózatok 

építése 
       128 128 

Hőellátó távvezetékek 

szerelése 
       128 128 

Összesen:  198 414 140 

 

360  540 140 

 

256  560     2328 

Összesen: 612 900 816  2608 
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Elméleti óraszámok/aránya 814/ 31,2% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1794/ 68,8% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakmai követelménymodulok tantárgyait, témaköreit az 1.74. szakképzési kerettanterv tartalmazza. 

 
VI.  Értékelés:   

 

81-100% 5  

71-80% 4  

61-70% 3  

51-60% 2  

0-50% 1  

A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység osztályzata. A tananyagegységek részjegyeiből számtani 

átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  

Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.  

 

VII.  Vizsgáztatás 

 

2013/2014.  tanévtől a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás. 



 

A Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 12 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a 

Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
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3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

 

 A B C 

3.1.1. FEO

R 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel 

betölthető munkakör(ök) 

3.1.2.  

 

 

 

 

 

7521 
 

 

 

 

Vezeték-és csőhálózat- szerelő 

 (víz, gáz, fűtés) 

 

Csatornázó 

3.1.3. Csőszerelő 

3.1.4. Csővezeték-építő 

3.1.5. Csővezeték-szerelő 

3.1.6. Duguláselhárító 

3.1.7. Épületgépészeti csőhálózat- 

és berendezés-szerelő 

3.1.8. Karbantartó, csőszerelő 

3.1.9. Nyomócsővezetéképítő 

3.1.10. Szennyvízhálózat kiépítő 

3.1.11. Vezeték- és csőhálózat-

szerelő 

3.1.12. Víz- és csatornaépítő 

3.1.13. Víz- és szennyvízcsőfektető 

3.1.14. Víz-gáz és központi 

fűtésszerelő 

3.1.15. Vízközmű építő 

3.1.16. Vízóra beszerelő 

3.1.17. Vízvezeték- és központifűtés-

szerelő 

 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai 

hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz 

termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát 

végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a 

hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban.  Meglévő 

hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot 

épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket 

 kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket 

- kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit 

- beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni 

- kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket 

- közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket 

beépíteni 

- felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni 



 

912 

 

- munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végezni 

- tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára 

vonatkozó dokumentációt 

- szerelési vázlatot készíteni 

- költségbecslést készíteni 

- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel 

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés 

3.3.4. 35 582 08 Vízgépészeti és 

technológiai 

berendezésszerelő 

szakképesítés-ráépülés 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 

száma 

megnevezése  

4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

4.6. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

4.7. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret 

4.8. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi 

feladatok 

4.9. 10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok 

4.10. 10218-12 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 

vizsga eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
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szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

5.2.6. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-

szerelés  

gyakorlati 

5.2.7. 10214-12 Épületgépészeti 

munkabiztonsági és 

környezetvédelemi feladatok 

gyakorlati, szóbeli 

5.2.8. 10211-12 Épületgépészeti 

rendszerismeret 

szóbeli 

5.2.9. 10218-12 Víz- és csatornarendszer-

szerelő feladatok  

gyakorlati, írásbeli 

5.2.10

. 

10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő 

feladatok 

gyakorlati, írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A dokumentáció alapján a szerelési feladat előkészítése, a 

megfelelő cső- és anyag minőség kiválasztása, az alapanyagok darabolása és 

megmunkálása, a szerelési feladatot képező csővezeték összeállítása, tartószerkezet 

készítése, alkalmazása, rögzítése, hegesztett-, forrasztott-, préskötés és egyéb különféle 

kötésmódok készítése, a csőkötések tömörségének ellenőrzése, hő- és korrózióvédő 

szigetelés készítése, szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi 

fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszerek, rendszerelemek, és a készülékek 

szerelésibeépítési előírások alkalmazása és értelmezése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
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B) A vizsgafeladat megnevezése: Víz- és csatornarendszer, közműcsőhálózat-szerelő 

feladatatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A dokumentáció alapján készülék és berendezési tárgy 

szerelési feladat elvégzése, vízvételi helyek, kiállások kiépítése, víz berendezési tárgyak 

felszerelése, üzembe helyezése, tömörségellenőrzés és előbeszabályozás végzése, közmű 

csővezetékeknél alkalmazott csőkötések készítése, vízvételi helyek, közterületi tűzcsapok 

kiépítése, csatornavezetékeket építése, műtárgybekötés készítése, vízmérő szerelése, 

nyomáspróbához csővezeték előkészítése, nyomáspróba végzése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

 

A vizsgafeladat időtartama: – 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti víz- és csatornarendszer közműhálózat 

szerelő 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 

vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai 

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza: általános épületgépészeti 

rendszerismeret, víz- és csatornarendszer szerelési, kialakítási ismeretek, közműcsőhálózat- 

szerelési, kialakítási ismeretek, víz- csatornahálózati rendszerek, elemek üzemviteli 

feladatainak ismertetése, közmű csőhálózat, csővezetékek és üzemviteli feladatainak 

ismertetése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák 

menüpontjában 

http://www.munka.hu/
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5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. 

A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és 

felszerelési jegyzék 

6.1. Kéziszerszámok 

6.2. Gépi szerszámok (speciális présgépek), 

véső- és fúrógépek 

6.3. Darabolószerszámok (kézi, gépi) 

6.4. Mérő- és jelölőeszközök 

6.5. Csőtisztító berendezések 

6.6. Hajlítószerszámok 

6.7. Védőeszközök és felszerelések 

6.8. Hegesztőfelszerelések 

6.9. Létrák, állványok 

6.10

. Szállítóeszközök 

6.11

. 
Nyomáspróba-berendezések 

6.12

. 
Rögzítő és befogó berendezések 

6.13

. 
Kompresszor 

6.14

. 
Szivattyú 

6.15

. 
Számítógépek 

6.16

. 
Villamos kéziszerszámok 

6.17

. 

Vízgépészeti berendezésekhez 

szükséges speciális szerszámok 

6.18

. 
Vízlágyító berendezés 

6.19

. 
Víztisztító berendezés 

6.20

. 
Nyomáspróba készlet 

6.21

. 
Fémmegmunkáló kéziszerszámok 

6.22 Fémmegmunkáló kisgépek 
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. 

6.23

. 

Képlékenyalakítás kéziszerszámai, 

eszközei 

6.24

. 

Lágy- és keményforrasztás eszközei, 

berendezései  

6.25

. 
Szerelési kéziszerszámok, kisgépek 
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s) KAMARI PROGRAMMAL INDULÓ DUÁLIS 3 ÉVES 

SZAKKÉPZÉSEKi 

t) Bútorasztalos szakmai programja 

 
A szakképzés megnevezése: Bútorasztalos 
A szakképzés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 
Hozzárendelt FEOR szám: 7341, 7346, 8125 

Szakképesítés-elágazások: nincsenek 

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 

Szakmai alapképzés: van 

Időtartama: 1 év 

Szintvizsga szervezhető 

Szervezésének időpontja: a képzési idő felét követően 

 

1. A képzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző 

iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési 

helyszínek biztosítása szükséges. 

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és 

felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet 

tartalmazza. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a 

gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola 

bevonásával ellenőrzi. 

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a 

gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek 

ellenőrzésére is. 

 
 2. A szakképzés megkezdésének feltételei 
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 

végzettség. 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
3. A szakképzés célja  
 
 A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell 

sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 
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tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák). 

4. A szakképzés struktúrája  
 
4.1. A szakképzés követelménymoduljai  
 
2273-11 A biztonságos munkavégzés feladatai 

6349-11 Gyártás előkészítéssel és munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 

2302-11 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok 

6350-11 Asztalosipari szerelési feladatok 

6351-11 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 

6329-11 Gépkezelési feladatok 

4.2. Kötelező közismereti tantárgyak  
 

Matematika 

Magyar 

Történelem 

Idegen nyelv 

Természettudomány 

Informatika 

Testnevelés 

Osztályfőnöki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A szakképzés óraterve  
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Bútorasztalos 
33 543 01 1000 00 00 

Szakmai követelmény 

modul/Tananyagegység 

megnevezése 

Száma 

óraszám óraszám óraszám 

1. év 2. év 3. év 

elm gyak elm gyak elm gyak 

heti  össz össz heti  össz össz heti  össz össz 

Matematika   2                 

Magyar   3     2     1     

Történelem         4           

Idegen nyelv   2                 

Természettudomány   2     2           

Informatika   1                 

Testnevelés   3+2     3+2     3+2     

Osztályfőnöki   2     1     1     

A biztonságos munkavégzés 

feladatai 2273-11     36   36 18       

  Munka- és tűzvédelem 1.0/2273-11         18         

  Környezet- és természetvédelem 2.0/2273-11         9         

  

Faipari alapgépek, szerszámok, 

eszközök biztonságtechnikája 3.0/2273-11 
    36   9 18       

Gyártáselőkészítéssel és 

munkavégzéssel kapcsolatos 

feladatok 2274-11   72 72   108 36   96 96 

  Faipari szakrajz 1.0/2274-11 2 72 72 1 36         

  Gyártás előkészítés 2.0/2274-11       2 72 36 1 32 32 

  Számítástechnika a faiparban 3.0/2274-11             1 32 32 

  Vállalkozásműködtetés 4.0/2274-11             1 32 32 

Alapvető törmörfa megmunkálási 

feladatok 2302-11   108 252     180       

  

Tömörfa megmunkálás kézi 

szerszámokkkal, kisgépekkel 1.0/2302-11 1 36 108             

  

Fűrészelés és keresztmetszet 

megmunkálás gépei és szerszámai 2.0/2302-11 
0,5 18       90       

  

Alkatrészek felületi előkészítése, 

ellenőrzése 3.0/2302-11 
0,5 18       46       

  

Alapszerkezetek kialakításának 

jellemző típusai és 

gyártástechnológiái 4.0/2302-11 

1 36 144     44       

Asztalosipari szerelési feladatok 2304-11   36 72     36     128 

  

Szerelési dokumentáció használata, 

alkatrészek előszerelése, 

alapszerkezetek szerelése 1.0/2304-11 0,5 18 72             
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Asztalosipari szerkezetek szerelése, 

helyszíni szerelési feladatok 2.0/2304-11 
0,5 18       36     128 

Bútorasztalos termékek gyártási 

feladatai 1847-11 
        72 108   96 320 

  

Bútorasztalos termékek típusai, 

készítése 1.0/1847-11 
        18 18 2 64 192 

  Lapszerkezetű termékek gyártása 2.0/1847-11         18 18 1 32 128 

  

Ragasztás, felületkezelés 

tecnológiája 3.0/1847-11         36 72       

Gépkezelési feladatok 6329-11         36 126   32 128 

  

Faipari megmunkálás gépei, 

szerszámai 1.0/6329-11 
        36 108 0,25 8 16 

  Lapanyagok megmunkálása 2.0/6329-11             0,25 8 48 

  Felületkezelés gépei, berendezései 3.0/6329-11             0,25 8 32 

  CNC- gépek kezelésének alapjai 4.0/6329-11           18 0,25 8 32 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 

évfolyamot követően 160 óra. 

 

Jelmagyarázat: 

elm = elmélet 

gyak = gyakorlat 

Értékelés skálája:  
81-100%  5 (jeles) 
71-80%  4 (jó) 
61-70%  3 (közepes) 
51-60%  2 (elégséges) 
0-50%  1 (elégtelen) 
 
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik. 
 
6. Vizsgáztatás  
 
32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján  
 
6.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 

Modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga 

eredményes letételével. 

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben 

résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 

 

6.2. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
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A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 

Az a vizsgázó, aki a 2273-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már 

teljesítette, felmentést kap a 2273-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 

Az a vizsgázó, aki a 2274-06 és a 2275-06 számú követelménymodulokat egy korábbi 

szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 6349-11 számú követelménymodul 

teljesítése alól. 

Az a vizsgázó, aki a 2302-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már 

teljesítette, felmentést kap a 2302-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 

Az a vizsgázó, aki a 2304-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már 

teljesítette, felmentést kap a 6350-11 modul teljesítése alól. 

Az a vizsgázó, aki a 1846-06 és a 1847-06 számú követelménymodulokat egy korábbi 

szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 6351-11 számú követelménymodul 

teljesítése alól. 

 

 

7. A központi program moduljai és tananyagegységei 

 

1. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

2273-11 A biztonságos munkavégzés feladatai 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem 18 óra 

 

A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete és fontosabb jogszabályai 

A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei 

A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 

Az anyagmozgatás és anyagtárolás biztonságtechnikája 

Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése 

Balesetek kivizsgálása, nyilvántartása 

Tennivalók baleset esetén 

Az elsősegélynyújtás szabályai 

Szakhatóságok jogai 

Egészséges munkahelyek kialakítása, szervezeti intézkedések 

Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése 

Kéziszerszámok biztonságos használata 

Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák használata 

Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez 

A foglalkozási ártalom fogalma, csoportosítása, okai, következményei valamint 

megelőzésének lehetőségei 

Foglalkozási betegségek 

Foglalkozás-egészségügy tárgykörei (munkaélettan, munkalélektan, munkakörülményi 

tényezők, munkakultúra) 
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Orvosi alkalmassági vizsgálatok 

Személyi higiénia 

Ergonómia 

A tűzvédelem célja és feladatai 

Az égés feltételei, fajtái 

Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás 

Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük 

Tennivalók tűzesetén, tűzoltási módok 

A villamosság biztonságtechnikája 

Érintésvédelem 

 

2.0/2273-11 Környezet- és természetvédelem 9 óra 

 

Ökológiai alapismeretek 

A környezet és természetvédelem fogalma, jelentősége 

Környezetvédelem eszközei, módszerei 

A víz, a levegő, a talaj, a környezet tisztaságának védelme 

A fa-és bútoriparban keletkező hulladékok, feldolgozás, tárolás, ártalmatlanítás 

Beruházások környezetvédelmi előírásai 

A faipari beruházás előkészítése, szakhatóságok előírásai és telephely engedélyezési eljárás 

Szennyvíz és hulladékkezelés 

Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása 

Biztonsági adatlapok, R-S mondatok 

Zajvédelem 

 

3.0/2273-11 Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája 9 óra 

 

Biztonságtechnika a faiparban 

Ergonómiai előírások, gépek kezelhetősége 

Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai 

Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek 

Alapvető kéziszerszámok, kézi kisgépek biztonságtechnikája 

Elsősegélynyújtási ismeretek 

 

- Gyakorlat 

 

3.0/2273-11 Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája 54 óra 

 

Padszerszámok, közös szerszámok, műhelyrend, szerszámok tárolása, szerszámok tárolása 

munka közben 

Kéziszerszámok kezelése, fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok, egyéb szerszámok 

biztonságos használata 

Faipari gépek rendeltetése, biztonságos beállítása, védőberendezések, védőeszközök 

használata 

Faipari gépek biztonságos üzemeltetése, karbantartása, a gépek üzemi körülményei, 

munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben, gépápolás 

Magatartási szabályok a műhelyben, testtartás megmunkálás közben 
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Gépi szerszámok kezelése, tárolása: biztonságos szállítás és tárolás, szerszámok ellenőrzése 

Gépi munkavégzés szabályai 

 

2. A modul azonosítója és megnevezése 

 

6349-11 Gyártás előkészítéssel és munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6349-11 Faipari szakrajz 108 óra 

 

A faipari szakrajz alapfogalmai (vonalvastagságok, vonalfajták, a méretmegadás elemei, 

módjai a faipari szakrajzokon) 

Ábrázolási módok (a vetületi ábrázolás alapfogalmai a faipari szakrajzban, az axonometrikus 

ábrázolás alapjai, az egyméretű- és a frontális axonometria, a perspektivikus ábrázolás) 

Nézet és metszet fogalma, metszősíkok típusai a faipari szakrajzban 

A faipari szakrajzok fajtái (jellegrajz, csomóponti rajz, összeállítási rajz, alkatrészrajz, 

műhelyrajz) 

A faiparban alkalmazott anyagok rajzi jelölései 

Fakötések ábrázolása: szélesbítő toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, saját 

csappal, idegen csappal, gépi toldással), szélesítő toldások erősítései (lap- és élheveder, 

fejelőléc), hosszabbító toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, csapozásokkal, 

gépi toldással), vastagító toldások 

Keretkötések ábrázolása: sarokkötések (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, ollós csappal, 

vésett csappal aljazás nélkül, 1/3és2/3 anyag-vastagságban aljazva, árkolva) 

„T” kötések, „kereszt-kötések” (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, csapozással aljazás 

nélkül, aljazva, árkolva) 

Kávakötések ábrázolása. Beeresztések (egyenes és fecskefarkú, 1/2 és teljes anyag 

vastagságban) Fogazások (egyenes és fecskefarkú, nyílt, félig takart) Kávakötések (idegen 

csappal, köldökcsappal, lamellóval, kávakötés szakállas vésett csappal, kávakötés ékelve) 

Tömörfából készített egyszerű bútorok szerkezeti rajzai (ékelt lábú kispad, konyhai ülőke, 

keretszerkezetű asztal, kávaszerkezetű faliszekrény) 

 

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés 104 óra 

 

A műszaki dokumentáció részei 

A műszaki rajzok fajtái, szerepe (formaterv, nézeti rajzok, metszetek, csomóponti rajzok, 

összeállítási rajz, alkatrészrajz, műhelyrajz) 

A műszaki rajz alapján alkatrészjegyzék készítése 

Műszaki leírás készítése 

Szabásjegyzék, anyagnorma készítése 

Szabásterv készítése 

Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe 

Árkalkuláció készítése (anyagköltség, bérköltség, bérre vetített egyéb költségek, gyártási 

külön költség, önköltség, nyereség, előkalkuláció, utókalkuláció) 
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Alapanyagok (furnérok, rétegelt termékek, bútorlapok, agglomerált termékek) jellemzői, 

tulajdonságai és felhasználási lehetőségei 

Alapanyag szabványok tartalma, minőségi előírások 

A hazai fafajták (tűlevelű és lombos fák) makroszkopikus felismerése, műszaki tulajdonságai 

megmunkálhatósága, felhasználási területei 

A faanyag minőségi osztályozása, a szabványok felépítése 

Alapanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása 

Segédanyagok (műanyagok, fémek, kiegészítő anyagok/ kárpitozás anyagai, üvegek, tükrök, 

márványok) jellemzői, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei 

Segédanyag szabványok tartalma, minőségi előírások 

Segédanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása. 

Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások (a fűrészáru, a laptermékek, furnér 

mennyiségével és árával kapcsolatos számítások, megmunkálási vesztesség, anyagveszteség 

tapasztalati értékei, a veszteség százalékos arányának kiszámítása, kihozatal számítás) 

A faanyag nedvességtartalma (szabadvíz, kötött víz, rosttelítettségi határ, egyensúlyi 

fanedvesség, víztartalmi fokok, nedvességmérés, nedvességtartalom számítás, zsugorodás-, 

dagadás mértékének számítása, a fűrészáru alakváltozása száradás közben) 

A fa hibái és betegségei (alaki-, szövetszerkezeti hibák, farontó gombák károsításai, állati 

eredetű károsodások) 

Védekezés a farontó gombák és rovarok ellen 

Faanyagok kezelése, tárolása (természetes- és mesterséges szárítás, gőzölés, permetezés, 

áztatás, fűrészáru tárolása, laptermékek tárolása, furnér tárolása, klimatizált helyiségek) 

 

 

 

3.0/6349-11 Számítástechnika a faiparban 32 óra 

 

Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel 

Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel 

Adatbázis-kezelési feladat.(konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári készletek 

készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése) 

Információ gyűjtés az internet segítségével 

Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok csatolása) 

Faipari cél szoftverek használata 

CAD programok, rajzok felépítése CAD programokban (2D-, 3D ábrázolás) 

Látványtervező-, optimalizáló programok 

 

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés 32 óra 

 

Vállalkozási formák, a vállalkozás indításának műszaki, jogi, pénzügyi feltételei 

A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok 

Üzleti terv előkészítése 

Az üzleti terv készítésének célja 

Az üzleti terv fő tartalmi egységei, felépítése.(a vállalkozás adatai, vezetői összefoglaló, 

helyzetfelmérés, háttérelemzés, a vállalkozás bemutatása, marketing terv, működési terv, a 

vállalkozás szervezeti felépítése, pénzügyi terv, kockázati-készenléti terv) 

Piackutatás formái, lehetőségei 
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A piackutatás célja, lehetőségei, területei 

A termék piacképessége, versenyképessége 

A piac szegmentálása (a piac részekre bontása), a megcélzott vásárlói célcsoportok, a 

jellegzetes vásárlói viselkedésminták alapján 

A konkurencia, a piac lefedettsége 

A piackutatás módszerei, eszközei 

Árajánlat készítésének szabályai (közvetlen anyagköltség /nettó, közvetlen bérköltség, 

közvetlen bérek járulékai, egyéb közvetlen költség, közvetlen költség összesen, általános 

költség, teljes önköltség, nyereség, termelési ár, kiszámlázott ár, ÁFA, összköltség) 

Szerződéskötés, garancia vállalás fogalma, alapvető szabályai (megrendelő, szerződés 

nyomtatvány kitöltése) 

Szállítólevek, számla készítés alapvető szabályai (szállítólevél, számla kitöltése) 

Vásárok és kiállítások szerepe, lehetőségei a vállalkozás életében 

Tervezési, szervezési feladatok a vásáron való részvételhez 

A kiállítás céljának, küldetésének meghatározása, a kiállítás kiválasztása, költségtervezés 

Marketingkommunikáció, promóció 

Reklámozási lehetőségek, reklámanyag készítés, a jó reklám kritériumai 

A vásáron való részvétel várható költségének kalkulálása, a költségek megtérülése 

Az információgyűjtés lehetőségei a vállalkozás, a külső partnerek, a látogatók, a leendő 

vevők 

igényeinek, elvárásainak történő megfeleléshez 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/6349-11 Faipari szakrajz 72 óra 

 

A gyakorlat során készített fakötések vetületi és axonometrikus ábrázolása 

A gyakorlat során készített keretkötések vetületi és axonometrikus ábrázolása 

A gyakorlat során készített kávakötések vetületi és axonometrikus ábrázolása 

Természetes faanyagból készült egyszerű bútorok elöl-, felül-, és oldalnézeti vetületeinek 

megrajzolása 

Rajzolvasás a kiadott termék, alkatrész műszaki rajzáról 

 

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés 68 óra 

 

Helyszíni felmérés készítése (alaprajz készítése, épületgépészeti csatlakozások berajzolása, 

bútorok elrendezési vázlata, szabadkézi formavázlat készítése, falnézet készítése, 

perspektivikus 

ábrázolás) 

Alap és segédanyagok kiválasztása 

Alap és segédanyagok méret és minőség ellenőrzése (fűrészáru méreteinek ellenőrzése, 

térfogat számítása, nedvességmérése, laptermékek furnér méretellenőrzése, mennyiségének 

meghatározása) 

A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata. (mérőszalag, mérővessző, nedvességmérő 

műszer) 

Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok alkalmazása 

A természetes faanyagból készült egyszerű bútorok szabásjegyzékének, anyagnormájának, 
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műszaki leírásának, készítése 

Kézi technológia műveletsor meghatározása az elkészítendő termékre vonatkozóan 

Műhelyrajz készítése a készítendő termékre vonatkozóan 

 

3.0/6349-11 Számítástechnika a faiparban 32 óra 

 

Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel 

Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel 

Adatbázis-kezelési feladat készítése (konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári 

készletek készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése) 

Információ gyűjtés az internet segítségével 

Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok csatolása) 

2D ábrázolás, 3D ábrázolás használata 

CAD programok, látványterv használata 

 

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés 32 óra 

 

Információgyűjtés a helyi szakhatóságoknál, pénzintézeteknél (a vállalkozás indításának 

műszaki, jogi, pénzügyi feltételei) 

Árajánlat készítés adott termékről 

Közvetlen anyagköltség (nettó), közvetlen bérköltség, közvetlen bérek járulékai, egyéb 

közvetlen költség, közvetlen költség összesen, általános költség, teljes önköltség, nyereség, 

termelési ár, kiszámlázott ár, ÁFA, összköltség számítása 

Szerződéskötés készítése az adott munka elvégzésére 

Megrendelő, szerződés nyomtatvány kitöltése 

Szállítólevél, számla kitöltése 

Az üzleti terv (a vállalkozás fő adatai, vezetői összefoglaló, a cég hitvallása, a vállalkozás 

bemutatása, a vállalkozás marketing eszközei, a vállalkozás működési terve, árbevételi terve) 

A vállalkozás gyengeségének felszámolására irányuló terv 

Az adóhatóság honlapján található adózási információk, aktuális tájékoztatók a különböző 

vállalkozási formák számára 

Vásárok és kiállítások látogatása 

Tájékozódás a hazai és külföldi faipari szakkiállítás lehetőségeiről, időpontjáról, 

rendezvényeiről (jelentkezési lap kitöltése, a kiállítás egyéb szolgáltatásait nyújtó 

megrendelőlap kitöltése) 

Reklámhirdetés készítése bútoripari termékekhez 

Kiállítás tervezése, szervezése, költségei 

Faipari szakkiállításon, vásáron való részvétel, tájékozódás 

 

3. A modul azonosítója és megnevezése 

 

2302-11 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 



 

927 

 

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel 36 óra 

 

A forgácsolás elmélete 

Faipari szerszámok és kézi kisgépek (fűrész-, maró- és csiszológépek, fúrógépek, oszlopos 

fúró) 

Forgácsoló szerszámok jellemzői egyenes és körpályán mozgó szerszámoknál 

Jellemző szögek és hatásuk a felületi finomságra. 

Forgácsoláshoz szükséges mozgások (főmozgás, mellékmozgás) 

Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség 

Forgácsolás egyenes vonal mentén 

Forgácsolás ív mentén 

Forgácsolással összefüggő szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, fűrészszalag hossza, 

vastagsága, körfűrészek forgácsolási sebessége, előtoló sebessége, gyalugép forgácsolási 

sebessége, előtoló sebessége) 

Kézi szerszámok műhelyszintű használata 

Kézi szerszámok (fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók) fajtái és alkalmazásuk 

Kézi csiszolásnál használt anyagok és felhasználása 

Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre 

alakítása, kézi szerszámokkal, faipari kisgépekkel 

Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás kézi szerszámokkal, faipari 

kisgépekkel 

Faipari kézi gépek működtetése és biztonságtechnikája 

Kézi fűrészgépek: körfűrészek, láncfűrészek, dekopír-fűrészek, rezgőfűrészek, szúrófűrészek 

működése, alkalmazása 

Kézi gyalugépek működése, alkalmazása 

Kézi fúrógépek működése, alkalmazása 

Kézi marógépek (felsőmaró gép, laposcsap /lamelló marógép) működése, üzemeltetése, 

alkalmazása 

Kézi csiszológépek (szalag, korong, rezgő) működése, üzemeltetése, alkalmazása 

Kézi gépeknél használt por- és forgácselszívók 

Kézi gépek biztonságtechnikai előírásai, szabályai 

Műhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok 

 

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet megmunkálás gépei és szerszámai 18 óra 

 

Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek) 

Szalagfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai 

Kőrfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai 

Egyengető gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai 

Vastagsági gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai 

Fűrész és gyalugépeknél használt por- és forgácselszívók 

Kiegészítő berendezések, sablonok, munkadarabok ellenőrzése 

Fűrész és gyalugépek biztonságtechnikai előírásai 

Gépteremben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok 

Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre 

alakítása faipari fűrészgépekkel 

Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás faipari gyalugépeken 
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3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése 18 óra 

 

Csiszolási műveletek végzése, kézzel és kisgépekkel 

Kézi és gépi csiszolóanyagok ismertetése 

Kézi csiszológépeken (szalag-, tárcsás-, rezgő-) végezhető technológiák 

Sík, mart, profilozott felületek csiszolása, sarkok, élek letörése 

 

4.0/2302-11 Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái 36 

óra 

 

Faipari alapszerkezetek (lap-, keret-, káva-, állványszerkezetek) 

Toldások, fakötések 

Egyszerű szélesbítő toldások (egyenes élillesztéssel, idegencsappal, gépi toldással) szerkezeti 

kialakítása, felhasználási területei 

Egyszerű hosszabbító toldások (rálapolással, gépi toldással) kialakítása és alkalmazásai 

Alap keretkötések (ollós csapozás, vésett csapozás) kialakításai, felhasználási területei 

Alap kávakötések (egyenes és fecskefarkú fogazások) kialakítása és alkalmazásai 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel 108 óra 

 

Természetes fából készülő alkatrészek szabása, szeletelése, kézi szerszámokkal és kézi 

kisgépekkel (gépek, berendezések, szerszámok ellenőrzése, szerszámok beállítása, 

működtetése) 

Kézi fűrészek általános ismertetése (fűrészfog jellemzői, szögei, élezés menete, 

terpesztésoldallapsúrlódás- 

csökkentés) 

Fűrészelési gyakorlat (szükséges mérő- és rajzoló szerszámok ismertetése, használata, 

anyagkiosztás) 

Fűrészelési technológia - anyagbefogás, rögzítés, ellenőrzés, munkavédelem. 

Fűrészelési gyakorlatok 

Kézi körfűrész gépek, dekopír-, szúró-, rezgőfűrészek bemutatása, használata 

Gépi fűrészelési gyakorlatok 

Biztonságtechnika, balesetvédelem 

Keresztmetszet megmunkáló kézi szerszámok és gépek, gépekhez tartozó szerszámok 

jellemzői, késcsere, gépbeállítás 

Simító gyalu bemutatása, nagyolási gyakorlatok 

Eresztő gyalu felépítése, forgácstörő szerepe, egyengetési gyakorlat, kézjegy szerepe 

Derékszögű síkok képzése, méretre gyalulás, önellenőrzés 

Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, használata 

Méretre gyalulás, méretellenőrzés 

Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése 

Biztonságtechnika, balesetvédelem 

Kézi marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, biztonságtechnikai eszközök 

és berendezések alkalmazása, marási típusok 
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Felsőmarógép bemutatása, használata 

Laposcsap (lamelló) marógép bemutatása, használata 

Kézi és állványos fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok, 

technológiák 

 

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet megmunkálás gépei és szerszámai 90 óra 

 

Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek) 

Gépi fűrészszerszámok (fűrészszalagok, körfűrészlapok bemutatása) felépítése, beállítása 

Asztalos szalagfűrészgép felépítése, beállítása 

Asztalos körfűrészgép felépítés, beállítása, az elővágó körfűrészlap szerepe 

Fűrészelési gyakorlatok, darabolás, szélezés, szeletelés, íves alkatrészek kialakítása 

Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, használata 

Egyengetés, vastagolás, teljes keresztmetszetű megmunkálás gyakorlása, méretre gyalulás, 

méretellenőrzés 

Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése 

Biztonságtechnika, balesetvédelem 

 

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése 46 óra 

 

Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel, csiszolóanyagok, természetes fa csiszolási 

technológiái, natúr, pácolt, mázolt, lazúr, lakkozott felület alá 

Csiszolópapírok, kézi szalagcsiszoló gép, vibrációs és korongcsiszoló gépek használata, 

működése 

Csiszolási gyakorlatok - tömörfa alkatrészek, kávák, csiszolása 

Méret- és minőség-ellenőrzés 

A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai követelményei 

 

4.0/2302-11 Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái 188 

óra 

Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, kisgépekkel 

Szélesbítő toldás egyenes élillesztéssel 

Szélesbítő toldás idegen csappal 

Hosszabbító toldás rálapolással egyenes vagy ferde élillesztéssel 

Keret- és kávakötések, kézi szerszámokkal és kézi gépekkel és faipari gépekkel 

Sarokkötések, lapolással 90°-os, illesztésű lapolással (alkalmazási terület, műveleti sorrend, 

összerajzolás menete, alkalmazott szerszámok), vállazás 

Sarokkötés ollós csapozással, 90°-os illesztéssel, egy oldalon (összerajzolás, fűrészelés, 

vésés) 

Sarokkötés ollós csappal 1/3 aljazással, 2/3-os aljazással (összerajzolás, aljazott méretek, 

vállazási méretek összhangja) 

Sarokkötés fészkes szakállas vésett- csappal, átmenő szakállas vésett- csappal 

„T” kötés átvésett csappal 

Kávakötések, kézi szerszámokkal és gépekkel 

Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel 

Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, gépekkel 

Köldökcsaphely - fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük 
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Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása 

Egyszerű munkadarabok készítése (nyitott piperepolc, ülőzsámoly, fiókos konyhai ülőke) 

 

4. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6350-11 Asztalosipari szerelési feladatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6350-11 Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése, 

alapszerkezetek 

szerelése 18 óra 

 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése 

A minőségbiztosítás alapjai, az ISO rendszer elve, minőségbiztosítás esetei a szereléskor a 

bútor- és faiparban 

Alkatrészek méret, minőség ellenőrzése, dokumentációja 

Szereléshez szükséges megmunkálások pozicionálása, jelölése, beállítások (pl.: fiókcsúszók 

korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése, mosogató helyének 

kivágása, stb.) 

Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakításának alapjai, módszerei 

Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakításának alapjai, módszerei 

Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakításának alapjai, 

módszerei 

Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakításának alapjai, 

módszerei 

Különböző a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok, stb. kialakításának 

alapjai, módszerei 

Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) elkészítése, 

alkalmazható technológiák 

 

2.0/6350-11 Asztalosipari szerkezetek szerelése, helyszíni szerelési feladatok 18 óra 

 

Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása, technológiai sorrend és szerelési dokumentáció 

alapján 

Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, beállítása 

Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése, hibajavítási lehetőségek 

Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése 

Bútoripari termékek helyszíni szerelésének alapjai 

Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelésének alapjai 

Kültéri asztalosipari termékek helyszíni szerelésének alapjai 

Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelésének alapjai 
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- Gyakorlat 

 

1.0/6350-11 Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése, 

alapszerkezetek 

szerelése 72 óra 

Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése 

Alkatrészek méret, minőség ellenőrzése, dokumentálása 

Szereléshez szükséges megmunkálások pozicionálása, jelölése, beállítása (fiókcsúszók 

korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése, mosogató helyének 

kivágása) 

Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakítása 

Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakítása 

Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakítása 

Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakítása 

Különböző a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok kialakítása, 

előkészítése 

Egyéb bútoralkatrészek beépítésének előkészítése (mosogató, kézmosó, tükör, üveg) 

Asztalosipari alapszerkezetek korpusz, káva elkészítése 

 

2.0/6350-11 Asztalosipari szerkezetek szerelése, helyszíni szerelési feladatok 164 óra 

 

Asztalosipari alapszerkezetek szerelésének előkészítése 

Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) elkészítése 

Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása technológiai sorrend és szerelési dokumentáció 

alapján 

Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, szerelése, beállítása 

Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése, 

Asztalosipari termék hibajavítása 

Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre 

A helyszíni felmérés elvégzése 

A helyszíni felmérés dokumentációjának elkészítése, vázlatrajz készítés 

Helyszíni szerelés előkészítése, szerelési dokumentációk, rajzok, szerelési utasítások alapján 

Bútoripari termékek helyszíni szerelése 

Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelése 

Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelése 

 

5. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6351-11 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6351-11 Bútorasztalos termékek típusai, készítése 82 óra 

 

Bútorstílusok 
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A bútorok jellemzői 

A történelmi bútorok ismertetőjegyei 

Antik stíluselemek 

Román stílus 

Gótikus stílus 

Reneszánsz stílus 

Barokk stílus 

Rokokó stílus 

Klasszicizmus 

Empire stílus 

Biedermeier stílus 

Historizmus, neoklasszicizmus 

Szecesszió 

A 20. század bútorai 

Szekrények jellemző típusai és gyártása (állványpolc, könyvszekrény, ruhásszekrény, 

beépített szekrény, iratszekrény, éjjeliszekrény (fiókkal), írószekrény, fiókos szekrény, 

tálalószekrény) 

Fiókos éjjeliszekrény (ajtólappal) szerkezeti rajza 

Asztalok jellemző típusai és gyártása (fiókos asztal, étkezőasztal, elfordítható lapú asztal, 

eltolható, kinyitható lapú asztal, kulisszás nagyobbítható asztal, villás kihúzós asztal, 

íróasztalok) 

Fiókos asztal szerkezeti rajza 

Ülőbútorok jellemző típusai és gyártása (szék, karosszék, fotel állványszerkezete) 

Támlás szék szerkezeti rajza 

Fekvőbútorok jellemző típusai és gyártása (fix, nagyobbítható és átalakítható fekvőbútorok, 

egyszemélyes, kétszemélyes ágy szerkezete, heverők, kanapék szerkezete, emeletes ágy) 

 

2.0/6351-11 Lapszerkezetű termékek gyártása 50 óra 

 

Lapok, lemezek szabása 

Szabástérkép készítése darabjegyzék alapján (optimalizáló program alkalmazása) 

Élek zárása felületborítás előtt (élléc, T-léc) 

Lapok, lemezek furnérozása 

Leszabott lapok egalizálása 

Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása) 

Ragasztóanyag előkészítése, felhordása 

Ragasztás technológiája (préselés) 

Préselés utáni műveletek 

Felületborításnál előforduló hibák és javításuk 

Íves felületek borítása 

Éllezárás 

Pontos méretre alakítás felületborítás után 

Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS) 

Élek megmunkálása 

 

3.0/6351-11 Ragasztás, felületkezelés technológiája 36 óra 
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A ragasztás alapfogalmai 

A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai 

A ragasztandó felületek előkészítése 

A ragasztóanyagok előkészítése 

A ragasztás szerszámai és eszközei 

A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák 

Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, felhordandó 

ragasztóanyag mennyisége) 

A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás) 

Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre 

Pácolási hibák, javítása, megelőzése 

Felületkezelési technológiák 

A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok 

Lazúrok felhordásának technológiái 

A viaszolás módszerei 

Bio felületkezelő anyagok és használatuk 

Politúrozás anyagai, technológiája 

Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése 

Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség számítása) 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/6351-11 Bútorasztalos termékek típusai, készítése 210 óra 

 

Keretszerkezetű, kávaszerkezetű, állványszerkezetű és vegyes szerkezetű szekrények 

Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai 

Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása 

Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései 

 

2.0/6351-11 Lapszerkezetű termékek gyártása 146 óra 

 

Lapalkatrészek szabása 

Lécbetétes és felületkezelt lapok és lemezek szabása a szálirány figyelembe vételével 

Faforgácslapok szabása 

Íves felületek méretre alakítása 

Lapszabászati technológiák 

Lapalkatrészek furnérozási technológiája 

Leszabott lapok és lemezek egalizálása 

Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása) 

Ragasztóanyag előkészítése, felhordása 

Ragasztás technológiája (préselés) 

Préselés utáni műveletek 

Felületborításnál előforduló hibák és javításuk 

Íves felületek borítása 
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3.0/6351-11 Ragasztás, felületkezelés technológiája 72 óra 

 

A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai 

A ragasztandó felületek előkészítése 

A ragasztóanyagok előkészítése 

A ragasztás szerszámai és eszközei 

A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák 

Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, felhordandó 

ragasztóanyag mennyisége) 

A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás) 

Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre 

Pácolási hibák, javítása, megelőzése 

Felületkezelési technológiák 

A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok 

Lazúrok felhordásának technológiái 

A viaszolás módszerei 

Bio felületkezelő anyagok és használatuk 

Politúrozás anyagai, technológiája 

Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése 

Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség számítása) 

 

6. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6329-11 Gépkezelési feladatok 

 
- Elmélet 

 

1.0/ 6329 -11 Faipari megmunkálás gépei, szerszámai 44 óra 

 

Faipari forgácsoló gépek és szerszámok fajtái és alkalmazásuk, marógépek (asztalos 

marógép, 

felsőmarógép, csapozó marógépek) működése, falhasználása és üzemeltetési szabálya 

CNC marógépek felépítése, működése, felhasználása és üzemeltetési szabálya 

Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, felhasználása és üzemeltetési 

szabálya 

Láncmarógépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabálya 

Faipari esztergagépek alaptípusai, esztergályos szerszámok 

Csiszológépek (szalagcsiszólógépek, korongcsiszológépek, széles szalagú csiszológépek, 

élcsiszológépek) működése, felhasználása és üzemeltetési szabálya 

Furnérolló működése, furnérteríték képzés gépeinek felhasználása és üzemeltetési szabálya 

Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) működése, felhasználása 

és üzemeltetési szabálya 

Prések működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai 

Éllezáró gépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai 

A felületkezelés gépei és berendezései, működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai 
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A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, felhasználása és 

üzemeltetési szabályai 

Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai 

Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok 

Por- és forgácselszívó berendezések 

Karbantartás műveletei, típusai 

Kiegészítő berendezések, sablonok 

Szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, körpályán mozgó szerszám forgácsolási 

sebessége, előtoló sebessége) 

Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken 

Szerkezeti megmunkálások marógépeken 

Szerkezeti kötések kialakítása asztalos marógépen, csapozó marógépen, láncmarógépen, 

felsőmarógépen 

Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken 

Fúrógépek, fúrási technológiák, a hosszlyuk- és sorozatfúró gépekkel kialakítható kötések 

 

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok megmunkálása 8 óra 

 

Lapszabászgépek, táblafelosztók típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, üzemeltetésük 

Fűrészelési hibák, előfordulásuk, a hibák oka és megelőzősük lehetőségei 

Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken 

Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása 

Csiszológépek és szerszámaik csoportosítása 

Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek szerkezeti felépítése, működése 

Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek 

Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása 

A csiszolási hibák javítása 

Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel illetve marógéppel 

Éllezárás gépei, élek megmunkálása 

 

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei, berendezései 8 óra 

 

A felületkezelő anyagok felhordásának gépei, eszközei (mártás, hengeres felhordás, öntés 

gépei, különböző szóróberendezések) 

Lakkozott felületek szárító berendezései, működésük 

Felületbevonások, fóliázás, laminálás gépi berendezései 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

 

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek kezelésének alapjai 26 óra 

 

CNC-gépek vezérlése (pont, szakasz- és pályavezérlés 1/D 2/D 3/D) 

CNC-programnyelv (ISO) 

Egyszerű CNC-programok felépítése 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/ 6329 -11 Faipari megmunkálás gépei, szerszámai 124 óra 
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Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) működése, 

üzemeltetési szabályai, marási gyakorlatok 

Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési szabályai, fúrási 

gyakorlatok 

Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai 

Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken 

Esztergályozási alapműveletek 

Csiszológépek (szalagcsiszológépek, korongcsiszológépek, széles szalagú csiszológépek) 

működése, üzemeltetési szabályai 

Csiszolási gyakorlatok 

Furnérolló működése 

Furnérteríték képzés gépeinek működése, üzemeltetési szabályai, furnérteríték készítése 

Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) működése, üzemeltetési 

szabályai 

Hidraulikus hőprésgépek működése, üzemeltetési szabályai 

Éllezáró gépek működése, üzemeltetési szabályai 

A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, üzemeltetési 

szabályai 

Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai 

Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok 

Por- és forgácselszívó berendezések kezelése, karbantartása 

A karbantartás műveletei, típusai 

Megmunkáló gépek kiegészítő berendezései, sablonok 

Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken. Marási 

gyakorlatok 

Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken 

Keret körbemarása vezető gyűrű, sablon segítségével 

 

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok megmunkálása 48 óra 

 

Lapszabászgépek, táblafelosztók üzemeltetése 

Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken 

Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása 

Csiszológépek és szerszámaik kiválasztása 

Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek üzemeltetése, csiszolási gyakorlatok 

Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek, csiszolási gyakorlatok 

Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása, csiszolási gyakorlatok 

Táblásított- és furnérozott lapok csiszolása felületkezelés alá 

A csiszolási hibák javítása 

Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel illetve marógéppel 

Éllezárás gépei, élek megmunkálása 

Ragasztás (préselés) 

A ragasztás technológiája (présgép bemutatása, működése, préselési paraméterek 

meghatározása) 

Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS) 
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3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei, berendezései 32 óra 

 

Pácfelhordó eszközök, berendezések 

Pácolási gyakorlat 

A felületkezelő anyag felhordásának módjai, gépei, eszközei (mártás, hengeres felhordás, 

különböző szórástechnológiák, öntés) 

Felületkezelési gyakorlatok 

Felületkezelési hibák, javításuk, megelőzésük 

A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai 

 

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek kezelésének alapjai 32 óra 

 

Szerszámcsere, szerszám bemérése, szerszámsugár korrekció 

Munkadarab bemérése 

Program betöltése, futtatása 

CNC gépeken betartandó munkabiztonsági előírások 
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u) Kőműves szakmai programja 

 
A szakképzés megnevezése: Kőműves  
A szakképzés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00  
Hozzárendelt FEOR szám: 7611 

Szakképesítés-elágazások: nincsenek 

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 

Szakmai alapképzés: van 

Időtartama: 1 év 

Szintvizsga szervezhető 

Szervezésének időpontja: a képzési idő felét követően 

 

1. A képzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat oktatását a szakképző iskolának, vagy 

aszakképzést szervezőnek kell megszervezni. A szakmai elmélet oktatását a 

szakképzőiskolában, a szakmai gyakorlat oktatását részben a szakképző iskolában, részben 

gazdálkodószervezetnél kell megszervezni. A szakmai képzéshez a szakképesítés óratervében 

szereplőképzési helyszínek biztosítása szükséges: 

 

- építési terület 

- tanterem 

- számítógép-terem 

- építőipari tanműhely 

- kőműves szaktanterem 

- építőanyag vizsgáló helyiség 

- tanudvar 

 

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök 

ésfelszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó 

rendelettartalmazza. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit 

agazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a 

szakképzőiskola bevonásával – ellenőrzi. 

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és 

agazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés 

feltételeinekellenőrzésére is. 

 
 
 
 
2. A szakképzés megkezdésének feltételei 
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Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 
 
3. A szakképzés célja  
 
 A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell 

sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 

tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák). 

4. A szakképzés struktúrája  
 
4.1. A szakképzés követelménymoduljai  
 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

6248-11 Falazás, vakolás 

6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek 

6250-11 Szigetelések 

6251-11 Vegyes kőműves feladatok 

 
4.2. Kötelező közismereti tantárgyak  
 

Matematika 

Magyar 

Történelem 

Idegen nyelv 

Természettudomány 

Informatika 

Testnevelés 

Osztályfőnöki 

 

 

 

 

 

 

 

5. A szakképzés óraterve  
 

Kőműves 
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31 582 15 1000 00 00 

Szakmai követelmény 

modul/Tananyagegység 

megnevezése 

Száma 

óraszám óraszám óraszám 

1. év 2. év 3. év 

elm gyak elm gyak elm gyak 
heti  össz össz heti  össz össz heti  össz össz 

Matematika   2                 

Magyar   3     2     1     

Történelem         4           

Idegen nyelv   2                 

Természettudomány   2     2           

Informatika   1                 

Testnevelés   3+2     3+2     3+2     

Osztályfőnöki   2     1     1     

Építőipari közös ismeretek 6234-11   126 36   36     32   

  Munkavégzés komplex feltételei 1.0/6234-11       1 36         

  Építőipari műszaki rajz 2.0/6234-11 1 36 36             

  

Biztonságos munkavégzés 

feltételei 3.0/6234-11 
0,5 18               

  Építési alapismeretek 4.0/6234-11 2 72               

  

Munkajogi és vállalkozási 

ismeretek 5.0/6234-11 
            1 32   

Falazás, vakolás 6248-11   90 396   81 252     160 

  Kitűzési ismeretek 1.0/6248-11 0,5 18 54             

  Falazás és vakolás anyagai 2.0/6248-11 0,5 18 72             

  Falazási ismeretek 3.0/6248-11 0,5 18 198 1 36 108       

  Vakolási ismeretek 4.0/6248-11       1 36 108     128 

  Állványok 5.0/6248-11 0,5 18 72     36     32 

  Építőipari gépek 6.0/6248-11 0,5 18   0,25 9         

Beton és vasbeton szerkezeti 

ismeretek 6249-11         63 144   96 256 

  Beton és vasbeton anyagai 1.0/6249-11       1 36 108       

  Beton és vasbeton szerkezetek 2.0/6249-11             2,5 80 256 

  Zsaluzatok 3.0/6249-11       0,5 18 36       

  Betonozás eszközei és gépei 4.0/6249-11       0,25 9   0,5 16   

Szigetelések 6250-11         54 72   48 144 

  Vízszigetelés 1.0/6250-11       1,5 54 72       

  Hő- és hangszigetelés 2.0/6250-11             1,5 48 144 

Vegyes kőműves feladatok 6251-11         18 36   48 112 

  Nyílászáró szerkezetek 1.0/6251-11       0,5 18 36     32 

  Bontás, átalakítás, helyreállítás 2.0/6251-11             1,5 48 80 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 

évfolyamot követően 160 óra. 
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Értékelésskálája:  
81-100% 5 (jeles) 
71-80% 4 (jó) 
61-70% 3 (közepes) 
51-60% 2 (elégséges) 
0-50% 1 (elégtelen) 
 
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik. 
 
6. Vizsgáztatás  
 
32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján  
 
6.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga 

eredményesletételével. 

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben 

résztvevő vizsgárabocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 

 

6.2. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 

 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A központi program moduljai és tananyagegységei 

 

1. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 
 

A modul oktatási tartalmának leírása 
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1.0/6234-11 Munkavégzés komplex feltételei 36 óra 

 

Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák: 

Kivitelezés fogalma 

Az építőipari szakmák tevékenységi köre 

Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai 

Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai 

Befejező munkák fogalma, sajátosságai 

Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés: 

Pénzügyi források, finanszírozás 

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe 

Bontási engedélyezési tervdokumentáció 

Kiviteli tervdokumentáció 

Használatbavételi engedélyezés 

Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció 

Statikus tervrajzok 

Műszaki leírás 

Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata 

Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj) 

Építési szerződés 

Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre: 

Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás 

Építésvezető feladata, jogköre 

Műszaki ellenőr feladata, jogköre 

Építési napló tartalma, jelentősége 

Kivitelezési munkák szervezése, organizáció: 

Az építési folyamat előkészítő munkái 

Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele 

Megfelelő munkakörülmények megteremtése 

Építési helyszín tervezése 

Organizációs terv tartalma, fontossága 

Építési munkák időtervezésének alapjai 

Térbeli organizáció 

Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások: 

Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik 

Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen 

Szállítás eszközei közúton és építési területen 

Építési technológiák, építési módok ismertetése 

Munkaterület átadás−átvétel, levonulás az építési területről 

Elvégzett munka leigazolása 

Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata 

Levonulás dokumentálása, ütemezése 

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz 36 óra 

 

A rajzolás eszközei, az eszközök használata 

A szabvány fogalma, a rajzi szabványok 

Az építőipari szabványok 
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Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok 

A méretarányok 

Síkmértani alapszerkesztések 

Vetületi ábrázolás 

A perspektivikus ábrázolás 

 

3.0/6234-11 Biztonságos munkavégzés feltételei 18 óra 

 

A munkavédelem feladata 

Munkavédelmi törvény 

Munkaegészségügyi előírások 

Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások 

Tűzvédelmi előírások az építőiparban 

Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 

Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi 

anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése 

Foglalkozási ártalmak 

Munkavédelmi eszközök és használatuk 

Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében 

Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások 

Elsősegélynyújtás 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok 

Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai 

 

4.0/6234-11 Építőipari alapismeretek 72 óra 

 

Alapanyagok 18 óra 

Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete 

Az építőanyagok tulajdonságai 

A kőzetek keletkezése és felosztása 

Az építési kerámiák 

Az építési kötőanyagok 

A természetes kőanyagok 

A habarcsok 

A beton és a vasbeton 

A mesterséges kövek 

A fémek 

Az építőfa 

A szigetelőanyagok 

A műanyagok 

Az üveg 

A festékek 

A segédanyagok 

 

 

Alapfogalmak 18 óra 

Az építőipar feladata: 
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Új épület építése 

Meglévő létesítmény karbantartása 

Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása 

Épület bontása 

Az építőipar felosztása 

Települési infrastruktúra 

Lakásállomány 

Lakossági közszolgáltatás létesítményei 

Közüzemi hálózatok, szolgáltatások, közművek 

Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények 

Településüzemeltetést szolgáló létesítmények 

Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik: 

Lakóépületek 

Középületek 

Ipari épületek 

Mezőgazdasági épületek 

Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása: 

Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok, 

talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret) 

Építési telek beépítését befolyásoló tényezők 

OTÉK 

Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés, 

ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői) 

Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.) 

Lakóépületek fajtái 

Épületszerkezetek 36 óra 

Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk 

Szerkezeteket érő hatások 

Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények 

Épületszerkezetek fejlődése 

Teherhordó szerkezetek 

Alapok, földmunkák 

Falak 

Födémek 

Lépcsők 

Fedélszerkezetek 

Nem teherhordó szerkezetek 

Válaszfalak 

Kémények, szellőzők 

Nyílászárók 

Szigetelések 

Burkolatok 

Korlátok 

Segédszerkezetek 

Zsaluzatok 

Állványok 

Dúcolások 
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5.0/6234-11 Munkajogi és vállalkozási ismeretek 32 óra 

 

Alapszintű munkajogi ismeretek: 

A magyar jogrendszer 

Munkajogi szabályozás 

Munkahelyi szervezetek 

Munkaviszony létesítése 

Munkaszerződés kötése 

A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság 

Alapszintű vállalkozási ismeretek: 

Vállalkozási formák és jellemzőik 

Egyéni vállalkozás 

Társas vállalkozás 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) 

Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) 

Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) 

Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás 

Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók 

 

- Gyakorlat 

 

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz 36 óra 

 

Az építész rajzokon használt jelölések 

A szabványos anyagjelölések 

A nyílászáró szerkezetek jelei 

A berendezési tervek 

Kémények és szellőzők jelölése 

A lépcsők jelölése 

Egyéb alaprajzi jelölések 

Az építészeti rajz formai követelményei 

A méretmegadás 

Rövidítések 

Méretszámok, mértékegységek 

Különleges feliratok, információk 

Az építmények tervrajzainak tartalma 

Az építészeti rajzok 

A helyszínrajzok 

A vázlatterv 

Az engedélyezési tervek 

A kiviteli tervek 

A felmérési terv 

Átalakítási tervek 

A részlettervek 

Az építész alaprajzok 
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Az alapozási alaprajz 

A metszet 

A homlokzatok 

 

2. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6248-11 Falazás, vakolás 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

– Elmélet 

 

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési ismeretek 18 óra 

 

Kitűzési alapismeretek 

Vízszintes és magassági mérés elve 

A kitűzés eszközei 

Vízszintes mérés 

Magasságmérés 

Szintezés eszközei és műszerei 

Pontok, egyenesek és szögek kitűzése 

Épületek kitűzése, zsinórállvány készítés 

Falszerkezet helyének kitűzése 

Nyílászárószerkezetek kitűzése 

 

2.0/6248-11 Falazás és vakolás anyagai 18 óra 

 

Falszerkezetek anyagai: 

Természetes falazóelemek 

Kő 

Vályog 

Mesterséges falazóelemek 

Építési kerámiák 

Vázkerámia rendszerek 

Pórusbeton falazóelemek 

Mészhomoktégla falazóelemek 

Adalékanyagos könnyűbeton falazó elemek 

Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek 

Zsaluzó elemek 

Polisztirol zsaluzóelemek 

Külső homlokzati burkoló elemek 

Építési kötőanyagok 

Nem hidraulikus kötőanyagok 

Hidraulikus kötőanyagok 

Falazó és vakoló habarcsok 

Száraz habarcsok 

Korszerű falazati rendszerhez tartozó habarcsok 
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3.0/6248-11 Falazási ismeretek 54 óra 

 

Falszerkezetek fogalma 

Falszerkezetek osztályozása 

A falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények 

Különböző falszerkezetek 

A falazás szerszámai 

Kiselemes falazatok 

Kőfalazatok 

Téglafalazatok 

Falazóblokkból épített falazatok 

Korszerű falazóelemekből épített falazatok 

Pillérek és oszlopok falazata 

Válaszfalak falazata 

Kémények 

Falazott kémények 

Korszerű kéményrendszerek 

Kémények hibái és felújításuk 

Falazott boltövek 

Falazott boltozatok 

Falazás biztonságtechnikája 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

 

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek 36 óra 

 

Vakolás fogalma 

Belső vakolat helye 

Külső vakolat helye 

Vakolás alapműveletei 

Kézi vakolás 

Mennyezetvakolás 

Oldalfalvakolás 

Gépi vakolás 

Vakolatok utókezelése 

Homlokzatvakolatok 

Korszerű vakolatok 

Vakolási hibák 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

 

5.0/6248-11 Állványok 18 óra 

 

Építési segédszerkezetek, állványok 

Munkaállványok 

Bakállvány 

Talpas létraállvány 

Létraállvány 

Csőállvány 
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Keretes állvány 

Függőállvány 

Kidugó állvány 

Állványok biztonságtechnikája 

 

6.0/6248-11 Építőipari gépek 27 óra 

 

Építőipari gépek 

Építőipari gépek csoportosítása 

Kisgépek, könnyűgépek, nehézgépek, gépláncok 

Gépkönyv 

Gépek telepítése 

Építőipari gépek biztonságtechnikája 

Falazás és vakolás eszközei és gépei 

Falazás eszközei 

Vakolás eszközei 

Anyagmozgatás gépei 

A közúti szállítás gépi 

Építéshelyi anyagmozgatás gépei 

Anyag-előkészítés gépei 

Habarcskeverőgép 

Szárazhabarcs keverőgép 

Vakológép 

Habarcsszivattyú 

Téglavágó-és daraboló gépek 

Aligátor fűrész 

Gyors daraboló 

Állványos kővágógép 

 

– Gyakorlat 

 

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési ismeretek 54 óra 

 

Építészeti tervdokumentáció olvasása 

Jelölő eszközök használata 

Fix és ideiglenes pontok meghatározása 

Egyszerű vízszintes mérés 

Egyenesek kitűzése 

Beállásos módszerrel 

Beintéses módszerrel 

Mérőeszközök használata 

Magasságmérés 

Szintvonal meghatározása 

Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése 

Zsinórállvány készítése 

Falazat helyének meghatározása 

Falazás közben nyílás helyének kitűzése 
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2.0/6248-11 Falazás és vakolás anyagai 72 óra 

 

Falazás és vakolás anyagainak minőség vizsgálata 

Minta és próbavétel, méretellenőrzés 

Homok adalékanyag agyag-iszap tartalom vizsgálata, az eredmények értékelése. 

Cement felhasználhatósági vizsgálata szemrevételezéssel 

Építési mész felhasználhatósági vizsgálata 

Friss habarcs összetételének vizsgálata 

 

 

 

3.0/6248-11 Falazási ismeretek 306 óra 

 

Kisméretű égetett agyagtéglából különböző falvastagságú faltest készítése 

Falvég készítése 

Falkáva készítése 

Falsarok készítése 

Falcsatlakozás készítése 

Falkereszteződés készítése 

Pillérek, oszlopok készítése 

Kéménypillér és orosz kémény falazása 

Csorbázatok kialakítása 

Kézifalazó-blokkból faltest készítése 

Falvég készítése 

Falsarok készítése 

Falcsatlakozás készítése 

Falkereszteződés készítése 

Korszerű falazati rendszerek alkalmazása 

Zsaluzóelemek falazása, készítése 

Korszerű kéményrendszerek falazása 

Különböző falvastagságú válaszfalak építése 

Boltövek falazása 

Adott receptúra alapján meghatározott keverőgépbe adagolandó habarcs keverési 

összetétel meghatározása számítással 

 

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek 236 óra 

 

Vakolatok anyagai, összetétele, minőségi vizsgálata 

Habarcs keverés módjai 

Vakolás szerszámai és használatuk 

Vakolás alapműveleteinek gyakorlása 

Belső vakolatok készítése 

Kézi vakolatok készítése 

Téglafelületek vakolatának készítése 

Oldalfal vakolat készítése 

Mennyezet vakolat készítése 
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Beton felületek vakolatának készítése 

Oldalfal vakolat készítése 

Mennyezet vakolat készítése 

Gépi vakolat előkészítése 

Gépi vakolat készítése 

Téglafelületek vakolatának készítése 

Oldalfal vakolat készítése 

Beton felületek készítése 

Oldalfal vakolat készítése 

Külső homlokzat vakolatok készítése 

Hagyományos vakolatok készítése 

Sima festett 

Cuppantott 

Kőporos fröcskölt 

Kőporos dörzsölt 

Nemes vakolatok készítése 

Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása 

Homlokzati kő és téglaburkolatok készítése 

 

5.0/6248-11 Állványok 140 óra 

 

Falazó állványok készítése 

Fa bakállvány készítése 

Fém bakállvány készítése 

Vakoló állványok alkalmazása 

Bakállványok készítése 

Külső homlokzati állványok készítése 

Hagyományos létraállvány készítése 

Csőállvány készítése 

Keretes állvány készítése 

3. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

– Elmélet 

 

1.0/6249-11 Beton és vasbeton anyagai 36 óra 

 

Beton és vasbeton anyagai, alkotói 

Beton kötőanyaga, adalékanyagai, keverővíz 

Frissbeton és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek 

Cementek fajtái, változatai, jelölésük, és jellemző tulajdonságuk, tárolás 

Adalékanyagok változatai, jellemző tulajdonsága, tárolása 

Keverővízzel szemben támasztott követelmények 

A betonok jelölése és osztályozása 

A tapasztalati úton, receptek által, és az egyedileg tervezett frissbeton-összetétel 
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meghatározás módozatai 

Tervezett betonjellemzők eléréséhez igazodó keverési összetétel meghatározás 

(kiválasztás) és/vagy megrendelés 

A betonkeverék bedolgozásának időhatárai 

A beton tömörítése 

A beton szilárdulási folyamata, és ezt befolyásoló tényezők 

Betonacélok fajtái, tulajdonsága, megmunkálása, tárolása 

Az előregyártott tartószerkezeti elemek osztályozása. 

Előregyártott födémek típusai: 

Előregyártott áthidalások típusai: 

Előregyártott lépcsők típusai 

A helyszínen megkevert-, vagy a helyszínen fogadott frissbeton tervi jellemzőinek 

vizsgálata, minőségtanúsítása 

A szerkezeti jellemzőkhöz, azok méreteihez, a vasalásokhoz és a bedolgozási 

körülményekhez igazodó szakszerű frissbeton bedolgozás előírásai, szakmai 

szabályai 

A bedolgozott frissbeton utókezelésére vonatkozó előírások és szakmai szabályok, a 

beton megkívánt jellemzőihez és szilárdulási körülményeihez igazodva 

Megszilárdult betonok minőségi jellemzői (szilárdságok, testsűrűség, vízzáróság, 

fagyállóság, kopásállóság, stb.), ezek változatai, jelölései 

 

2.0/6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek készítése 80 óra 

 

Épületek, építmények szerkezeti részei, azok csoportosítása, megnevezései 

Beton és vasbeton anyagú tartószerkezetek, nem teherhordó szerkezeti részek 

Függőleges szerkezetek készítése betonból, vasbetonból 

Alapszerkezetek 

Alapszerkezetek földmunkái 

Vonalas 

Tömbös 

Sík és mély alapok 

Falszerkezetek 

Pillérek, oszlopok 

Függőleges szerkezetek vasszerelése, vasalási rajza 

A beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségleti számítása 

Vízszintes szerkezetek készítése monolit vasbetonból 

Nyílásáthidalások 

Vasbeton koszorúk 

Födémek 

Erkélyek 

Vízszintes szerkezetek vasszerelése, vasalási rajza 

A beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségleti számítása 

Részletrajzok készítése 

Vízszintes szerkezetek szerelése előregyártott elemekből 

Előregyártott vasbeton födémek készítésének technológiája: 

Vasbeton gerendás-béléstestes födémek 

Vasbeton pallós födémek 
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Félmonolit födémek 

Előregyártott áthidalások készítésének technológiája: 

Vasbeton, gerendás áthidalások 

Kéregelemes áthidalások 

Pórusbetonos áthidalások 

Zsaluelemes áthidalások 

Redőnyszekrényes áthidalások 

Részletrajzok készítése 

Lépcső szerkezetek 

Lépcső méreteinek számítása 

Lépcsőszerkezetek vasszerelése, vasalási rajza 

Előregyártott lépcsők szerelési technológiája 

Különböző rendeltetésű betonaljzatok betonminősége, vastagsága, alkalmazási 

területe, felületképzése 

A beton viselkedése terhelésre és egyéb hatásokra 

A betonacélok viselkedése terhelésre és hőhatásokra 

Vasbeton szerkezetek hibái és javításuk 

A beton és vasbeton kiviteli munkákhoz előírt munkavédelmi eszközök, szabályok 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

3.0/6249-11 Zsaluzatok 18 óra 

 

A zsaluzat fogalma, feladata 

A frissbeton zsaluzatra kifejtett nyomása 

Zsaluzatok anyagai 

Zsaluzatok kialakításának szempontjai, a zsaluzatok megtámasztása, alátámasztása 

Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzata, a zsaluzat megtámasztása 

Áthidalások, koszorúk, gerendák hagyományos zsaluzata, a zsaluzat alátámasztása 

Vízszintes lemezek hagyományos zsaluzata, a zsaluzat alátámasztása 

Lépcső zsaluzata 

Kizsaluzás 

Leggyakrabban előforduló hibák 

Munkavédelmi előírások 

 

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és gépei 25 óra 

 

Betonkeverés eszközei és gépei 

Helyszíni 

Üzemi 

Betonszállítás gépei 

Közúti 

Munkahelyi 

Betonbedolgozás eszközei és gépei 

Kézi 

Gépi 

Tömörítés eszközei és gépei 

Kézi 

Gépi 
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Betonacél megmunkálás gépei 

Betonacél egyengető, vágó, hajlító berendezései és gépei. 

Famegmunkálás szerszámai és gépei 

 

– Gyakorlat 

 

1.0/6249-11 Beton és vasbeton anyagai 108 óra 

 

Próbatestek készítése nyomószilárdság vizsgálatához 

Próbatestek frissbeton anyagának tömörítése, utókezelése 

Cement kötési idejének vizsgálata, az eredmények értékelése 

Homokos kavics adalékanyag agyag-iszap tartalmának, szemmegoszlásának, és a 

kavics frakció maximális szemnagyságának vizsgálata, az eredmények értékelése 

Keverővíz pH értékének meghatározása 

Adott receptúra alapján meghatározott keverőgépbe adagolandó keverési összetétel 

meghatározása (számítása) 

Betonacélok hajlíthatóságának, szakítószilárdságának és folyási határértékének 

vizsgálati bemutatása 

Megszilárdult beton nyomószilárdság-vizsgálata próbatestek roncsolásos 

vizsgálatával, a mérési eredmények értékelésével, a tervi jellemzőhöz való 

viszonyítással (bemutatás) 

Megszilárdult szerkezeti beton roncsolás mentes szilárdságvizsgálata 

Megszilárdult beton testsűrűségének, fagyállóságának, kopásállóságának vizsgálata 

próbatestek vizsgálatával (bemutatás) 

 

2.0/6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek készítése 256 óra 

 

Különböző szerkezetek készítésének technológiája 

Az előkészített falegyen vízszintes és függőleges vizsgálata, méretének ellenőrzése 

Alapok, pillérek, oszlopok, falak készítése monolit betonból, vasbetonból 

Áthidalások, koszorúk, gerendák, vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból 

Előregyártott vasbeton gerendás áthidalók készítése 

Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése 

Fél monolit födémek készítése 

Beton acélok szerelése, gerendák bekötése 

Felbeton készítése, a beton utókezelése 

Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél, egymásra kerülő 

betonrétegek 

Vasbeton pillérek, oszlopok, falak, gerendák és födémlemezek vasalásainak 

elkészítése 

Különböző rendeltetésű betonaljzatok készítése (magassági vezetősávok), 

felületképzése (léccel, fasimítóval, acélsimítóval lehúzva, recés hengerezés), 

lejtésének kialakítása 

Az alátámasztások és zsaluszerkezetek elkészítése, ellenőrzése és átvétele 

Előregyártott beton elemek készítése 

Betonok utókezelése, téliesítési módok 
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3.0/6249-11 Zsaluzatok 36 óra 

 

Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzatának, és a zsaluzat 

megtámasztásának elkészítése, bontása 

Áthidalások, koszorúk, gerendák hagyományos zsaluzatának, és a zsaluzat 

alátámasztásának elkészítése, bontása 

Vízszintes lemezek hagyományos zsaluzatának, és a zsaluzat alátámasztásának 

elkészítése, bontása 

Lépcső (kétkarú egyenes vonalú és húzott lépcső) zsaluzatának elkészítése, bontása 

Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott, alátámasztások, hevederek, 

merevítések készítése 

Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott, deszkázatok, zsaluelemek, 

mintadeszkázatok készítése 

Előregyártott alátámasztó, zsaluzó rendszerek alkalmazása 

4. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6250-11 Szigetelések 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

– Elmélet 

 

1.0/6250-11 Vízszigetelés 52 óra 

Épületeket érő nedvesség-, hő- és hanghatások 

A szerkezetek és anyagok viselkedése nedvesség-, hő- és hanghatásra 

Védekezés a nedvesség-, hő- és hanghatás ellen 

Szigetelések anyagai: 

Kellősítő anyagok 

Nedvesség elleni szigetelés anyagai 

Kiegészítő anyagok (hajlaterősítő, szigetelések áttörésénél elhelyezésre kerülő 

anyagok) 

A szigetelő anyagok tárolása, tárolási előírások, anyagkezelési eljárások, a szigetelő 

anyag szavatossága 

A szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok kezelése, tárolása 

Az épületeket érő, talajból származó nedvességgel szembeni védekezés technológiai 

megoldásai: 

Szigetelések aljzata (vízszintes, függőleges) 

Talajpára és talajnedvesség elleni vízszintes és függőleges szigetelések: 

Lemezek toldása és rögzítése 

Bevonatszigetelések (kent és szórt) 

Pillérek, csőáttörések, mozgási hézagok szigetelése 

Talajvíznyomás elleni szigetelések 

Lemezek toldása és rögzítése 

Hajlaterősítés, szigetelés leterhelése 

Pillérek, csőáttörések, mozgási hézagok szigetelése 

Üzemi és használati víz elleni szigetelés technológiai megoldásai: 

Aljzat kialakítása, lejtés, vízelvezetés megoldása 

Szigetelés függőleges felületen, felvezetési magasság, előtétfal 
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Szigetelés vízszintes, lejtéses felületen 

Utólagos vízszigetelés: 

Az épületszerkezetek nedvesedésének oka, feltárási módok 

Utólagos falszigetelési eljárások: 

Mechanikus módszer (falbontás, falátvágás, szigetelőlemez bejuttatása a 

vízszintes habarcshézagba) 

Vegyi eljárások (injektálás) 

Elektroozmotikus eljárás 

Utólagos szivárgó rendszer 

Kiviteli tervdokumentáció szigetelésre vonatkozó elemei, részletrajzok 

A szigetelések anyagjelölése a terveken 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

 

2.0/6250-11 Hő- és hangszigetelés 48 óra 

 

Épületeket érő hőhatások 

Hőtechnikai ismeretek 

Hőtechnikai jellemzők 

A hőhíd és következménye 

Hőszigetelési anyagok 

A hőszigetelő anyagokkal szembeni követelmények 

A hőszigetelés alapanyagai (szerves, szervetlen) 

Szálas hőszigetelő anyagok jellemzői, fajtái 

Üreges (pórusos) hőszigetelő anyagok jellemzői, fajtái 

Ömlesztett hőszigetelő anyagok jellemzői, fajtái 

A hőszigetelés kiegészítő anyagai, elemei 

A hőszigetelési technológiák: 

A hőszigetelések fogadófelülete 

Falszerkezetek hőszigetelése 

Lábazati falak 

Épülethatároló falak és nyílásáthidalók 

Födémszerkezetek hőszigetelése 

Koszorúk 

Erkélyek 

Pincefödém 

Padlásfödém 

Terasz, loggia (fűtött tér felett) 

Talajon fekvő padló hőszigetelése 

Hőszigetelő rendszer technológiája 

Utólagos hőszigetelés készítésének feltételei, technológiája 

Hőszigetelési csomópontok értelmezése, technológiai sorrend meghatározása 

Hőszigetelés anyagszükséglete 

Épületeket érő hanghatások, akusztikai alapfogalmak 

Hangszigetelési anyagok: 

Léghangokkal szemben alkalmazott anyagok 

Testhangokkal szemben alkalmazott anyagok 

Hangszigetelési technológiák: 
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Falak esetén 

Födémek esetén 

Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján 

 

– Gyakorlat 

 

1.0/6250-11 Vízszigetelés 72 óra 

 

A felület előkészítése: 

Talajpára, talajnedvesség, talajvíz elleni szigetelés aljzatának előkészítése különböző 

anyagok alkalmazása esetén 

Függőleges vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése 

Vízszintes vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése 

Kellősítő anyagok alkalmazása 

Hajlatok kialakítása 

Üzemi- és használati víz elleni szigetelés aljzatának előkészítése 

Függőleges vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése 

Vízszintes vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése 

Kellősítő anyagok alkalmazása 

Hajlatok kialakítása 

Függőleges vízszigetelés csőáttörése (béléscső, szigetelőgallér) 

Vízszintes vízszigetelés csőáttörése 

Dilatációs hézag kialakítása 

Tervdokumentáció alapján szerkezetek felismerése, beazonosítása 

Vízszigetelés: 

Talajnedvesség elleni szigetelés 

Bitumenes lemez szigetelések készítése 

Műanyag lemez szigetelések kialakítása 

Bevonatszigetelések 

Fémlemez szigetelés 

Tömegbeton szigetelés 

Vakolatszigetelések 

Üzemi- és használati víz elleni szigetelés 

Vízzáró burkolat 

Bevonatszigetelés 

Lemezszigetelés 

Vegyes, vagy kettős szigetelés 

Az egyes szigeteléseknél alkalmazható technológiai utasítások: 

A bitumenes szigetelőlemezek ragasztása, hegesztése 

Ragasztás forró bitumennel 

Hegesztés olvasztással 

Öntapadós bitumenes lemezek rögzítése 

A műanyag lemezek fektetése, ragasztása, rögzítése 

Forró levegős hegesztés 

Oldószeres hegesztés 

Ragasztásos kapcsolás 

Tömítőszalagos kapcsolás 
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Kézi és gépi eszközök, szerszámok ismerete, készség szintű használata: 

Aljzat előkészítésének eszközei 

Bitumenes szigetelés készítésének eszközei (vágás, melegítés, lángolvasztás, 

hengerelés) 

Műanyag lemezszigetelés készítésének eszközei (kézi és gépi forró levegős 

hegesztő készülék) 

Bevonatszigetelés készítésének eszközei (ecset, henger, szóró berendezés) 

A szigetelés ellenőrzése, hibajavítás, utólagos vízszigetelés: 

Az épületszerkezetek nedvesedésének jelei 

Az épületszerkezetek nedvesedésének oka 

Feltárás 

Utólagos vízszigetelések: 

Mechanikus módszer (falbontás, falátvágás, szigetelőlemez bejuttatása a 

vízszintes habarcshézagba) 

Vegyi eljárások (injektálás) 

Elektroozmotikus eljárás 

Utólagos szivárgó rendszer 

 

2.0/6250-11 Hő- és hangszigetelés 144óra 

Hőszigetelés: 

Hő- és hangszigetelés felületeinek előkészítése 

Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök, gépek 

Hőszigetelési megoldások különböző szerkezeteknél: 

Lábazati fal hőszigetelése 

Nyílásáthidalások hőszigetelése 

Előregyártott áthidalók, áthidalóelemek hőszigetelési megoldásai 

Monolit vasbeton áthidaló hőszigetelése 

Koszorúk hőszigetelési megoldásai 

Épülethatároló fal hőszigetelése 

Egyhéjú hőszigetelés 

Kéthéjú hőszigetelés 

Homlokzati hőszigetelő rendszer 

Talajon fekvő padló hőszigetelése 

Födémek hőszigetelése 

Pince 

Padlás 

Terasz, loggia (fűtött tér felett) 

Összetett hőszigetelési csomópontok kialakítása tervek alapján 

Hangszigetelés: 

Hangszigetelési megoldások különböző szerkezeteknél: 

Falak hangszigetelése 

Födémek hangszigetelése 

5. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6251-11 Vegyes kőműves feladatok 
A modul oktatási tartalmának leírása 
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− Elmélet 

 

1.0/6251-11 Nyílászáró szerkezetek 18 óra 

 

Nyílászárók fogalma, szerkezeti felépítése, anyagai 

Ajtók osztályozása rendeltetésük, felépítésük, működésük alapján 

Az ajtók szárny és tok szerkezeteinek sajátosságai, méretei, nyitásirányok 

Ablakok osztályozása működésük, anyaguk alapján 

Ablakokkal szemben támasztott követelmények 

Ablaktokok és szárnyak szerkezeti jellege, mérete 

Nyílászárók elhelyezésének technológiája falazással 

Nyílászárók elhelyezésének technológiája utólagos elhelyezéssel 

Különleges nyílászárók kapuk típusai, elhelyezésük technológiája 

 

2.0/6251-11 Bontás, átalakítás, helyreállítás 48 óra 

 

Bontási, átalakítási terv, műszaki leírás értelmezése 

Helyszíni bejárás fontossága 

Bontási, átalakítási munkák csoportosítása 

Bontási, átalakítási munkák előkészítésével kapcsolatos feladatok 

Bontási, átalakítási munkák sorrendjének, és technológiájának meghatározása 

Biztonsági alátámasztások, megtámasztások helyének kijelölése 

Utólagos nyíláskiváltások kitűzése 

Szükséges állványzatok elkészítésének szabályai 

Védőkorlát elhelyezésének szükségessége 

Bontási anyagok tárolásának szabályai 

Munka és környezet védelmi előírások 

 

– Gyakorlat 

 

1.0/6251-11 Nyílászáró szerkezetek 68 óra 

 

Tervek műszaki leírások megismerése 

Nyílászárók helyének kitűzése 

Falegyen, függőleges és vízszintes síkok ellenőrzése 

Nyílászárók tartozékok átvétele 

Nyílászárók méretének ellenőrzése 

Beépítési magasságok meghatározása 

Átalakítás elhelyezésnél, nyílászáró helyének kivésése 

Nyílászáró tengely vonalának, nyílásirányának meghatározása 

Nyílászáró tok beállítása, falazással egyidejűleg 

Nyílászáró tok beállítása utólagos elhelyezéssel 

A beállítás vízszintes, függőleges síkjainak ellenőrzése 

Küszöbök magasságának beállítása 

Rögzítő elemek, tömítő anyagok, kézi szerszámok használata 

Kapuk fogadó szerkezetének elhelyezése falazással egyidejűleg 

Kapuk fogadó szerkezetének utólagos elhelyezése 
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Munka biztonsági előírások, védőeszközök használata 

A környezet szükségszerű védelme 

 

2.0/6251-11 Bontás, átalakítás helyreállítás 80 óra 

 

Bontási, átalakítási terv megértése 

Helyszíni egyeztetés megrendelővel, műszaki vezetővel 

Bontási anyagok tárolási helyének kijelölése 

Bontással átalakítással érintett szerkezetek kijelölése 

A szükséges közművek megszüntetésének áthelyezésének meghatározása 

Bontási átalakítási munkák sorrendjének meghatározása 

Biztonsági alá és megtámasztások, anyagának meghatározása és elkészítése 

Szükséges állványzatok, korlátok elkészítése, védő övezetek kijelölése 

Környezet védelméről való gondoskodás 

Bontási átalakítási feladatok végrehajtása 

Folyamatos együtt működés a megrendelővel 

Nyílás áthidalások utólagos elhelyezése 

Utólagos nyílások, nyílásbővítések áthidalóinak elhelyezése 

A bontott anyagok szakszerű tárolása szállítása 

A munkahely rendjének folyamatos fenntartása 

Bontás átalakítás utáni helyreállítás 

Környezeti helyreállítások 

Bontási és átalakítási munkáknál alkalmazott dúcok, alátámasztások készítése 

Dúcok, alátámasztások, zsaluzatok elbontásának szabályai 

Dúcok, alátámasztások, zsaluzatok karbantartása, deponálása 

Építő és bontó gépek eszközök, használata karban tartása 

Munka biztonsági előírások, munkavédelmi eszközök használata 

Anyagok nyilvántartásával, feladat végrehajtásával kapcsolatos dokumentációk 
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v) Villanyszerlő szakmai programja  

 
A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő 
A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 
Hozzárendelt FEOR szám: 3154, 7445, 7624 

Szakképesítés-elágazások: nincsenek 

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 

Szakmai alapképzés: van 

Időtartama: 1 év 

Szintvizsga szervezhető 

Szervezésének időpontja: a képzési idő felét követően 

 

1. A képzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző 

iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési 

helyszínek biztosítása szükséges. 

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és 

felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet 

tartalmazza. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a 

gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző 

iskola bevonásával – ellenőrzi. 

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a 

gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek 

ellenőrzésére is. 

 
 2. A szakképzés megkezdésének feltételei 
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 

végzettség. 

Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
3. A szakképzés célja  
 
 A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell 

sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 

tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák). 

4. A szakképzés struktúrája  
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4.1. A szakképzés követelménymoduljai  
 
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek 

végzése 

6313-11 Épületvillamossági szerelés 

6314-11 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése 

 

4.2. Kötelező közismereti tantárgyak  
 
Matematika 

Magyar 

Történelem 

Idegen nyelv 

Természettudomány 

Informatika 

Testnevelés 

Osztályfőnöki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villanyszerelő  

 33 522 04 1000 00 00 

Szakmai követelmény modul /Tananyagegység 

száma, megnevezése 

Óraszám 

1/9. 

évfolyam 

2/10. 

évfolyam 

3/11. 

évfolyam 

elm gyak elm gyak elm gyak 

Matematika 2           

Magyar 3   2   1   
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Történelem     4       

Idegen nyelv 2           

Természettudomány 2   2       

Informatika 1           

Testnevelés 3+2   3+2   3+2   

Osztályfőnöki 2   1   1   

0900-11 
Informatikai, munkaszervezési és - tervezési, 

technológiai alaptevékenységek végzése 
54 126 18 18 16 16 

1.0/0900-11 Műszaki informatika 18 18 18 18 16 16 

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok   108         

3.0/0900-11 Munkaszervezés 36           

6313-11 Épületvillamossági szerelés 162 306 234 486 48 64 

1.0/6313-11 Csatlakozó vezetékek 36 144 54 108 16 64 

2.0/6313-11 Épület villamos hálózatok, berendezések 108 144 72 144     

3.0/6313-11 Villámvédelem     18 54     

4.0/6313-11 Épületvillamossági mérések     54 72     

5.0/6313-11 Érintésvédelem (Hibavédelem) 18 18 36 108     

6.0/6313-11 Vállalkozási ismeretek         32   

6314-11 
Villamos gépek és ipari elosztó berendezések 

szerelése 
0 0 0 0 160 592 

1.0/6314-11 Villamos forgógépek         48 96 

2.0/6314-11 Transzformátorok         16 64 

3.0/6314-11 Villamos gépek, készülékek javítása         16 64 

4.0/6314-11 Ipari energia elosztó hálózat         32 144 

5.0/6314-11 Ipari villamos berendezés szerelése         32 160 

6.0/6314-11 Ellenőrző mérések, vizsgálatok         16 64 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 

évfolyamot követően 160 óra. 
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Jelmagyarázat: 

elm = elmélet 

gyak = gyakorlat 

Értékelés skálája:  
81-100%  5 (jeles) 
71-80%  4 (jó) 
61-70%  3 (közepes) 
51-60%  2 (elégséges) 
0-50%  1 (elégtelen) 
 
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik. 
 
6. Vizsgáztatás  
 
32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján  
 
6.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 

Modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga 

eredményes letételével. 

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben 

résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 

 

6.2. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 

 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 

 

 

 

 

 

 

7. A központi program moduljai és tananyagegységei  

 

1. A modul azonosítója és megnevezése:  

 

0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai   

alaptevékenységek végzése 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 
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1.0/0900-11 Műszaki informatika 52 óra 

 

Informatikai alapismeretek. 

Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. 

Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány 

létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője 

Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok 

használata. Több program összehangolt alkalmazása 

A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása. 

A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt: 

Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során 

A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és 

működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok 

elleni védelem) 

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés 

A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése 

Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások) 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow 

Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból 

A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok 

alkalmazás 

A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje. Az 

iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím 

Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. 

Levelezési listák és hírcsoportok 

Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel 

Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása 

Adatvétel és küldés a távoli szerverre 

Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok 

 

3.0/0900-11 Munkaszervezés 36 óra 

 

A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása 

Minőségbiztosítás: 

Alapfogalmak, meghatározások 

A minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei 

A minőségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések 

Termékek, szolgáltatások minőségi jellemzői 

Minőségellenőrzés, minősítés feladatai, módszerei, végrehajtása 

A mérési adatok feldolgozása 

A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a 

felelősségérzet kialakítása 

Munka és környezetvédelem 

Általános munkavédelem 

Munkabiztonsági ismeretek 

Munkavégzés szabályai 

Érintésvédelem 
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Villamos gépek biztonságtechnikája 

Elsősegélynyújtási ismeretek 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Tűzoltó berendezések, eszközök 

Környezetvédelmi ismeretek 

Veszélyes hulladékok kezelése 

Munkafolyamat megtervezésének és irányításának elsajátítása 

Üzemirányítási alapismeretek 

Egyeztetés a munkafolyamatban résztvevő partnerekkel 

A munkaterületet jellemzői 

Figyelmeztető feliratok és jelzések 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/0900-11 Műszaki informatika 52 óra 

 

Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés 

Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány 

létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője 

Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok 

használata. Több program összehangolt alkalmazása 

A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása 

A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt: 

Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során 

A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és 

működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok 

elleni védelem) 

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés 

A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások). 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow 

Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból 

A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok 

alkalmazása 

A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje. Az 

iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím 

Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése 

Levelezési listák és hírcsoportok 

Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel 

Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása 

Adatvétel és küldés a távoli szerverre 

Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok 

 

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok 108 óra 

 

Mérés és ellenőrzés 

A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek 
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Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök 

A mérés és ellenőrzés feltételei 

Mérés és ellenőrzés gyakorlása 

Műszaki dokumentációk elemzése 

Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző műveletekben 

Az anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei: 

Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei 

Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás 

Darabolás: nyírás, fűrészelés 

Méretre munkálás: reszelés 

Hajlítás 

Fúrás és süllyesztés műveletei 

A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai 

Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használata 

Mechanikai és elektromos kötések készítése 

Kötési módok és csoportosításuk 

Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek: 

A menetkészítés eszközei és szerszámai 

A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása 

Menetes alkatrészek ábrázolása 

Csavarok fajtái, adatai 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai 

Szerelési gyakorlat 

Szegecskötések, kötőelemek: 

A szegecs alakja, méretei, anyaga 

A szegecselés művelete, szerszámai 

Szegecselési gyakorlat 

Ragasztott kötés: 

Ragasztott kötések jellemzői 

Ragasztóanyagok fajtái 

Ragasztási eljárások 

Ragasztási eljárások gyakorlása 

Forrasztott kötés, lágyforrasztás: 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei 

A forrasztás művelete 

Forrasztási gyakorlat 

Vezetékek, kábelek, huzalozás: 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése 

Elektromechanikus csatlakozók. 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai 

Csatlakózók kialakítása 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése 

Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazása, szerelése 
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Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése 

Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) 

Diagnosztikai vizsgálatok 

A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, szabályozása és 

beállítása az adott üzemi jellemzőkre 

Gépalkatrészek meghibásodása 

A gépeket az üzemeltetés során folyamatosan és/vagy szakaszosan érő káros hatások (kopás, 

korrózió, kifáradás) feltárása 

A gépelemek jellegzetes hibáinak felismerése és javítása 

Szétszerelés 

A gépek szétszerelését előkészítő tevékenységek (leszerelés az alapról) 

Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtoló- és zsugorkötések) 

Alkatrészek kiszerelése, gépegységek szétszerelése 

Összeszerelés 

Összeszerelés előkészítése 

Kötések összeszerelése 

Gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése 

Szerelt gépek vizsgálata, beállítása 

A szerelés szerszámai, gépei 

A szerelés készülékei (sajtoló- és lehúzó készülékek, befogó- és szorítókészülékek, 

mozgatóés 

szállítókészülékek) 

Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata 

Alapvető gépészeti gyakorlatok elvégzése, gépelemek szerelésének elsajátítása 

Alkatrészek ellenőrzése és minősítése 

Síkfelületek vizsgálata 

Forgásfelületek (tengelyek, perselyek) ellenőrzése 

Bordáskötések ellenőrzése 

Hajtóműházak tengely- és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése 

Vezetékek ellenőrzése 

Fogaskerekek ellenőrzése 

Mozgatókarok működő felületeinek ellenőrzése 

Menetek ellenőrzése 

 

2. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6313-11 Épületvillamossági szerelés 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6313-11 Csatlakozó vezetékek 106 óra 

 

A közcélú hálózatra csatlakozás feltételei, csatlakozók fajtái méretezése 

Földelés készítése 

Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel ellátása 
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Nullázás, EPH kialakítása 

A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai 

Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján 

Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás, jelzőszalag 

elhelyezése, dokumentálás 

Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás 

 

2.0/ 6313 -11 Épületvillamos hálózatok, berendezések 180 óra 

 

Az elosztó berendezés alapvető fajtái, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai, védettsége 

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése 

Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása 

A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása 

A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása 

Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások alkalmazása a 

szerelésnél 

Ipari- és háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása 

A világítási alapkapcsolások ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási vezérlések 

szerelése 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök szerelése, 

javítása 

A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságának 

ellenőrzése, azok szakszerű tárolása 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 

munkatevékenységhez 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása 

Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai 

 

3.0/ 6313 -11 Villámvédelem 18 óra 

 

Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása 

Levezető telepítése, karbantartása 

Földelés telepítése 

Vizsgáló-csatlakozó telepítése 

Belső villámvédelem kialakítása 

B, C, és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása 

A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok, és a szerszámok 

használatára vonatkozó előírások betartása 

 

4.0/ 6313 -11 Épületvillamossági mérések 54 óra 

 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség szerint 

mérések és vizsgálatok végzése 

Vezetőfolytonosság ellenőrzése 
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A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése 

Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése 

Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont megkeresése 

Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése 

A terhelő áram közvetlen áramméréssel, lakatfogóval, áramváltó közbeiktatásával való 

meghatározása 

Hatásos teljesítmény, villamos fogyasztás mérése, mérési eredményekből meddő-, és 

látszólagos teljesítmény számítása 

Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése 

Hurokellenállást mérése, a mérés eredményének minősítése 

Földelési ellenállás mérése 

Megvilágítás mérése 

Szerelői ellenőrzés végzése, és dokumentálása 

 

5.0/ 6313 -11 Érintésvédelem (Hibavédelem) 54 óra 

 

Az érintésvédelem (hibavédelem) fogalma 

Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai 

Az érintésvédelemmel (hibavédelemmel) kapcsolatos előírások 

Az áramütés és az áramütés elleni védelem 

Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai 

EPH fogalma, kialakítása 

Földelő-, védő- és EPH vezetők 

Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok 

Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása (érintésvédelmi osztályok) 

Kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból 

Védővezető állapotának ellenőrzése 

Szigetelési ellenállás mérése 

Földelési ellenállás, hurok impedancia mérése 

Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése 

Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések 

 

6.0/ 6313 -11 Vállalkozási ismeretek 32 óra 

 

Vállalkozás környezete, személyi feltételei 

Vállalkozási formák 

Egyéni vállalkozások 

Társas vállalkozások 

Vállalkozások alapítása és megszüntetése 

Vállalkozások gazdálkodása 

Eszközei és forrásai 

Pénzgazdálkodás, számvitel 

Bizonylati rend 

Költségkalkuláció és árképzés 
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Marketing 

Piackutatás 

Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis) 

Vállalkozások adózása 

Társadalombiztosítás és nyugellátás 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/6313-11 Csatlakozó vezetékek 316 óra 

 

Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése, bandázsolás és szorító kötést készítése 

Földelés készítése 

Az első becsatlakozási pont meghatározása, zárlatvédelemmel látja ellátása 

Nullázás, EPH kialakítása 

A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai 

Földkábeles csatlakozó létesítése terv alapján 

Szigetelési ellenállás mérése 

Végzárás és leágazás készítése, feliratozás, homokágy készítése, téglázás, jelzőszalag 

elhelyezése, dokumentálás 

A kábel szerelésénél vízátvezetés, tömítés készítése 

Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás 

A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata 

 

2.0/ 6313 -11 Épületvillamos hálózatok, berendezések 288 óra 

 

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése 

Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése 

Helyszíni felmérés végzése 

A munkaterületet átvétele és felmérése 

Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása 

A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása 

A munkához szükséges időszükséglet és szerelői létszám meghatározása 

Erőátviteli és informatikai hálózat kialakítására vonatkozó előírások alkalmazása a 

szerelésnél 

Ipari- és háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása 

A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási vezérlések 

szerelése 

Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök szerelése, 

javítása 

A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságának 

ellenőrzése, azok szakszerű tárolása 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 

munkatevékenységhez 

Előírások alkalmazása a munka során 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása 

Feliratok készítése, elhelyezése 
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Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai 

 

3.0/ 6313 -11 Villámvédelem 54 óra 

 

Külső villámvédelmi berendezés szerelése 

Tervdokumentáció alapján villámvédelmi felfogó telepítése, karbantartása 

Levezető telepítése, karbantartása 

Földelés telepítése 

Vizsgáló-csatlakozó telepítése 

Belső villámvédelem kialakítása 

B, C, és D típusú túlfeszültség levezető szerelése, ellenőrzése, karbantartása 

A magasban végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi szabályok, és a szerszámok 

használatára vonatkozó előírások betartása 

4.0/ 6313 -11 Épületvillamossági mérések 72 óra 

 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség szerint 

mérések és vizsgálatok végzése 

Vezetőfolytonosság ellenőrzése 

A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése 

Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése 

Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont megkeresése 

Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása 

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése 

A terhelő áram közvetlen áramméréssel, lakatfogóval, áramváltó közbeiktatásával való 

meghatározása 

Hatásos teljesítmény, villamos fogyasztás mérése, mérési eredményekből meddő-, és 

látszólagos teljesítmény számítása 

Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése 

Hurokellenállást mérése, a mérés eredményének minősítése 

Földelési ellenállás mérése 

Megvilágítás mérése 

Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése 

Szerelői ellenőrzés végzése, és dokumentálása 

 

5.0/ 6313 -11 Érintésvédelem (Hibavédelem) 126 óra 

 

Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai 

EPH kialakítása 

Földelő-, védő- és EPH vezetők 

Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése 

Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok 

Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból 

Védővezető állapotának ellenőrzése 

Szigetelési ellenállás mérése 

Földelési ellenállás, hurokimpedancia mérése 

Érintésvédelem ( hibavédelem) szerelői ellenőrzése 
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Érintésvédelmi (hibavédelmi) feliratok, jelölések 

 

3. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6314-11 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6314-11 Villamos forgógépek 48óra 

 

A villamos gépek feltalálásában közreműködő világhírű magyar alkotókat megismerése 

A villamos gépek fajtái 

Villamos forgógépek felépítés, működés, rendszerezése funkció, fázisszám, áramnem szerint 

Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői 

A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti fogalmi különbségek 

A forgógépek felépítése, mechanikus és villamos szerkezeti elemei, tekercselés formái 

A villamos motortekercsek kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó működésbeli 

változások 

A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai, lehetőségei 

A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása során 

 

2.0/6314-11 Transzformátorok 16 óra 

 

Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése 

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátort bekötése, ellenőrzése 

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik 

Az erősáramú kapcsolókészülékeket kiválasztása, bekötése, működtetése és üzemeltetése 

Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése 

Villamos hálózatok üzemeltetése 

Egyszerű kisfeszültségű hálózatok méretezése feszültségesésre és melegedésre (tápvezeték, 

elosztóvezeték, körvezeték) 

Egyszerű hálózatok zárlatának számítása, ellenőrzése, zárlatkorlátozás megoldásában 

közreműködés 

Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl. fázisjavítás) 

A kívánt teljesítménytényező eléréséhez szükséges meddőteljesítmény meghatározása 

Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének ellenőrzése 

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos energiaellátásának 

kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése 

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése, karbantartása 

Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése 

Villamos állomások egyen-és váltakozóáramú segédberendezéseinek ellenőrzése 

Egyfázisú transzformátort telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése, kezelésének 
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betanítása 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Villamos készülékek kezelésének betanítása 

Különleges villamosgépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások elvégzése 

 

3.0/6314-11 Villamos gépek, készülékek javítása 16 óra 

 

A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítására, felismerésére 

(diagnosztika) 

Karbantartási terv készítése 

A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása 

Hiba megállapítása villamos méréssel 

Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítás céljából 

Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása 

 

4.0/6314-11 Ipari energia elosztó hálózat 32óra 

 

Kapcsolóberendezés szerelése 

Ipari elosztóberendezés szerelése 

Ipari energiaelosztó hálózat szerelése 

Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése 

Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása 

Szabadvezetéki oszlop, tartószerkezet elhelyezése, csatlakozó vezeték szerelése 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség szerint 

mérések és vizsgálatok végzése 

Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése 

Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmazása, 

szerelése 

Motorvezérlések bekötés 

Intelligens épületek erősáramú szerelése 

Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése 

Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése 

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozása, ellenőrzése 

Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő csatlakoztatása 

Az ipari épületek elosztóinak kialakítása 

A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások figyelembe 

vételével 

Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, csatlakozási 

feladatokat elvégzése, ellenőrzése 

A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése 

Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése 

Az áramvédő kapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli érintésvédelmi módok 

alkalmazása 

 

5.0/6314-11 Ipari villamos berendezés szerelése 32 óra 

 

Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái 
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Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése 

Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése 

Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése 

Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése 

Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének betanítása 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása 

A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése 

Változások feljegyzése a kiviteli tervekre 

Építési napló vezetése 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságának 

ellenőrzése, azok szakszerű tárolása 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 

munkatevékenységhez 

Előírások alkalmazása a munka során 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása 

Feliratok készítése, elhelyezése 

Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai 

Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján 

Mérőhely készítése 

Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, telepítése 

 

6.0/6314-11 Ellenőrző mérések, vizsgálatok 16 óra 

 

Az ellenőrző- és mérési feladatok közötti különbség 

Az alapmennyiségeket mérő műszerek típusai, használata 

A szerelői ellenőrzés eszközei, ezek használata 

Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése 

Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi, és biztonsági ellenőrzések végzése 

Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokumentálása 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása 

 

- Gyakorlat 

 

1.0/6314-11 Villamos forgógépek 96 óra 

 

Villamos forgógépek felépítés, működés, rendszerezése funkció, fázisszám, áramnem szerint 

Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői 

A szinkron és az aszinkron (indukciós) motor közötti fogalmi különbségek 

A forgógépek felépítése, mechanikus és villamos szerkezeti elemei, tekercselés formái 

A villamos motortekercsek kapcsolási formái (lehetőségei), az ebből adódó működésbeli 

változások 

A villamos forgógépek forgásirány- és forgási sebesség változtatásának módjai, lehetőségei 

A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása során 

 

2.0/6314-11 Transzformátorok 64 óra 
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Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése 

Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátort bekötése, ellenőrzése 

A villamosenergia-rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik 

Az erősáramú kapcsolókészülékeket kiválasztása, bekötése, működtetése és üzemeltetése 

Villamos kapcsolóállomások üzemeltetése 

Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködés (pl. fázisjavítás) 

Villamos hálózatok védelmének, üzemzavari automatikák működésének ellenőrzése 

Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések villamos energiaellátásának 

kialakítása, működtetése, telepítése, üzemeltetése 

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések szerelése, karbantartása 

Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése 

Villamos állomások egyen-és váltakozóáramú segédberendezéseinek ellenőrzése 

Egyfázisú transzformátort telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése, kezelésének 

betanítása 

Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése 

Villamos készülékek kezelésének betanítása 

Különleges villamosgépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások elvégzése 

 

3.0/6314-11 Villamos gépek, készülékek javítása 64 óra 

 

A villamos gépek elektromos és mechanikus hibájának megállapítására, felismerésére 

(diagnosztika) 

Kisebb üzemzavart okozó hibák elhárítása (pl. szénkefe csere) 

A karbantartási tevékenység feladatainak végrehajtása 

Hiba megállapítása villamos méréssel 

Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítás céljából 

Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása 

 

4.0/6314-11 Ipari energia elosztó hálózat 144 óra 

 

Kapcsolóberendezés szerelése 

Ipari elosztóberendezés szerelése 

Ipari energiaelosztó hálózat szerelése 

Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése 

Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása 

Szabadvezetéki oszlop, tartószerkezet elhelyezése, csatlakozó vezeték szerelése 

A munka megkezdése előtt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség szerint 

mérések és vizsgálatok végzése 

Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése 

Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmazása, 

szerelése 

Motorvezérlések bekötés 

Intelligens épületek erősáramú szerelése 
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Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése 

Az ipari épületek fogyasztásmérőhely kialakításának ellenőrzése 

Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozása, ellenőrzése 

Az ipari épületek fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói hálózatra történő csatlakoztatása 

Az ipari épületek elosztóinak kialakítása 

A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások figyelembe 

vételével 

Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, csatlakozási 

feladatokat elvégzése, ellenőrzése 

A védőföldeléses és a nullázott rendszer kiépítése, ellenőrzése 

Az EPH-rendszer kiépítése, ellenőrzése 

Az áramvédő kapcsoló bekötése, ellenőrzése, a védővezeték nélküli érintésvédelmi módok 

alkalmazása 

 

5.0/6314-11 Ipari villamos berendezés szerelése 160 óra 

 

Ipari villamos berendezés szerelése és szerelési technológiái 

Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat szerelése 

Kapcsolóberendezés, elosztóberendezés szerelése 

Ipari energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózat szerelése 

Vezérlő- és szabályozókészülék, berendezés szerelése 

Ipari villamos berendezés, készülék javítása, karbantartása, kezelésének betanítása 

Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása 

A környezetvédelmi előírások betartása, betartatása 

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyv készítése 

Változások feljegyzése a kiviteli tervekre 

Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságának 

ellenőrzése, azok szakszerű tárolása 

Ismerve az anyagok jellemzőit, villamos és nem villamos anyagok kiválasztása a 

munkatevékenységhez 

Előírások alkalmazása a munka során 

A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása 

Feliratok készítése, elhelyezése 

Ellenőrzési-, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint 

A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai 

Napelemes rendszer, tartószerkezet és napelemek szerelése terv alapján 

Mérőhely készítése 

Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, telepítése 

 

6.0/6314-11 Ellenőrző mérések, vizsgálatok 64 óra 

 

Az alapmennyiségeket mérő műszerek használata 

A szerelői ellenőrzés eszközeinek használata 

Folyamatos mérést biztosító műszerek telepítése 

Az elektromos berendezéseken szükséges üzemi, és biztonsági ellenőrzések végzése 

A berendezés hibájának alátámasztása méréssel 

Ellenőrzési, mérési adatok értékelése, dokumentálása 
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A villamos mérés biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása 
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w) Ács, állványozó szakmai programja  

 
A szakképzés megnevezése: Ács, állványozó 
A szakképzés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 
Hozzárendelt FEOR szám: 7612 

Szakképesítés-elágazások: nincsenek 

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 

Szakmai alapképzés: van 

Időtartama: 1 év 

Szintvizsga szervezhető 

Szervezésének időpontja: a képzési idő felét követően 

 

1. A képzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző 

iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: 

 

 Szaktanterem 

 Tanterem 

 Számítógép-terem 

 Tanműhely (szakmánként) 

 Építési terület 

 

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és 

felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet 

tartalmazza. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a 

gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola 

bevonásával ellenőrzi. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a 

gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző 

iskola bevonásával – ellenőrzi. 

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a 

gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek 

ellenőrzésére is. 

 
 
2. A szakképzés megkezdésének feltételei 
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 

végzettség. 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 
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Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
3. A szakképzés célja  
 
 A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell 

sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 

tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák). 

4. A szakképzés struktúrája  
 
4.1. A szakképzés követelménymoduljai  
 
6234-11 Építőipari közös tevékenység 

6235-11 Zsaluzatok 

6236-11 Állványzatok 

6237-11 Ácsszerkezetek 

 
4.2. Kötelező közismereti tantárgyak  
 

Matematika 

Magyar 

Történelem 

Idegen nyelv 

Természettudomány 

Informatika 

Testnevelés 

Osztályfőnöki 
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5. A szakképzés óraterve  

Ács, állványozó szakma 

33 582 01 1000 00 00 

Szakmai követelmény 

modul/Tananyagegység 

megnevezése 

Száma 

óraszám óraszám óraszám 

1. év 2. év 3. év 

elm gyak elm gyak elm gyak 

heti  össz össz heti  össz össz heti  össz össz 

Matematika   2                 

Magyar   3     2     1     

Történelem         4           

Idegen nyelv   2                 

Természettudomány   2     2           

Informatika   1                 

Testnevelés   3+2     3+2     3+2     

Osztályfőnöki   2     1     1     

Építőipari közös ismeretek 6234-11   126 36   36     32   

  Munkavégzés komplex feltételei 1.0/6234-11       1 36         

  Építőipari műszaki rajz 2.0/6234-11 1 36 36             

  

Biztonságos munkavégzés 

feltételei 3.0/6234-11 
0,5 18               

  Építési alapismeretek 4.0/6234-11 2 72               

  

Munkajogi és vállalkozási 

ismeretek 5.0/6234-11 
            1 32   

Zsaluzatok 6235-11   36 126   36 144     96 

  

Zsaluszerkezetek készítésének 

technológiai folyamatai 1.0/6235-11 1 36               

  

Zsaluszerkezetek elkészítése és 

bontása 2.0/6235-11 
    126     36     32 

  

Zsaluzat-rendszerek 

készítésének technológiai 

folyamatai 3.0/6235-11 

      1 36         

  

Zsaluzat-rendszerek készítése és 

karbantartása 4.0/6235-11           108     64 

Állványzatok 6236-11   18 126   36 144     80 

  Hagyományos állványzatok 1.0/6236-11 0,5 18               

  

Hagyományos állványzatok 

építése, bontása és karbantartása 2.0/6236-11 
    126     36     32 

  

Cső- és keretesállványzatok 

szerelési technológiája 3.0/6236-11 
      1 36         
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Cső- és keretesállványzatok 

szerelése és bontása 4.0/6236-11 
          108     48 

Ácsszerkezetek 6237-11   36 144   144 216   192 496 

  Ácsszerkezetek, technológiák 1.0/6237-11 1 36   2 72   4 128   

  Ácsszerkezetek anyagai 2.0/6237-11       1 36   1 32   

  

Ácsszerkezetek szakrajza, 

anyagmennyiségei 3.0/6237-11 
      1 36   1 32   

  

Ácsszerkezetek építése, bontása 

I. 4.0/6237-11 
    144     36     32 

  

Ácsszerkezetek építése, bontása 

II. 5.0/6237-11 
          180     464 

 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 

évfolyamot követően 160 óra. 

 

Jelmagyarázat: 

elm = elmélet 

gyak = gyakorlat 

Értékelésskálája:  
81-100%  5 (jeles) 
71-80%  4 (jó) 
61-70%  3 (közepes) 
51-60%  2 (elégséges) 
0-50%  1 (elégtelen) 
 
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik. 
 
6. Vizsgáztatás  
 
32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján  
 
6.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 

Modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga 

eredményes letételével. 

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben 

résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 

 

6.2. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
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A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Az a vizsgázó, 

aki a 0459-06, 0886-06 számú követelménymodul mindegyikét egy korábbi szakmai vizsgán 

már teljesítette, felmentést kap a 6234-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 

Az a vizsgázó, aki a 0460-06 és 0461-06 számú követelménymodulokat egy korábbi szakmai 

vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 6235-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 

Az a vizsgázó, aki a 0462-06 és 0463-06 számú követelménymodulokat egy korábbi szakmai 

vizsgán már teljesítette, felmentést kapa 6236-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 

 

 

7. A központi program moduljai és tananyagegységei 

 

6. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 
 

A modul oktatási tartalmának leírása 

 

1.0/6234-11 Munkavégzés komplex feltételei 36 óra 

 

Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák: 

Kivitelezés fogalma 

Az építőipari szakmák tevékenységi köre 

Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai 

Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai 

Befejező munkák fogalma, sajátosságai 

Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés: 

Pénzügyi források, finanszírozás 

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe 

Bontási engedélyezési tervdokumentáció 

Kiviteli tervdokumentáció 

Használatbavételi engedélyezés 

Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció 

Statikus tervrajzok 

Műszaki leírás 

Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata 

Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj) 

Építési szerződés 

Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre: 

Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás 

Építésvezető feladata, jogköre 

Műszaki ellenőr feladata, jogköre 

Építési napló tartalma, jelentősége 

Kivitelezési munkák szervezése, organizáció: 

Az építési folyamat előkészítő munkái 

Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele 

Megfelelő munkakörülmények megteremtése 

Építési helyszín tervezése 
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Organizációs terv tartalma, fontossága 

Építési munkák időtervezésének alapjai 

Térbeli organizáció 

Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások: 

Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik 

Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen 

Szállítás eszközei közúton és építési területen 

Építési technológiák, építési módok ismertetése 

Munkaterület átadás−átvétel, levonulás az építési területről 

Elvégzett munka leigazolása 

Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata 

Levonulás dokumentálása, ütemezése 

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz 36 óra 

 

A rajzolás eszközei, az eszközök használata 

A szabvány fogalma, a rajzi szabványok 

Az építőipari szabványok 

Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok 

A méretarányok 

Síkmértani alapszerkesztések 

Vetületi ábrázolás 

A perspektivikus ábrázolás 

 

3.0/6234-11 Biztonságos munkavégzés feltételei 18 óra 

 

A munkavédelem feladata 

Munkavédelmi törvény 

Munkaegészségügyi előírások 

Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások 

Tűzvédelmi előírások az építőiparban 

Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei 

Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi 

anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése 

Foglalkozási ártalmak 

Munkavédelmi eszközök és használatuk 

Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében 

Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások 

Elsősegélynyújtás 

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok 

Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai 

 

4.0/6234-11 Építőipari alapismeretek 72 óra 

 

Alapanyagok 18 óra 

Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete 

Az építőanyagok tulajdonságai 

A kőzetek keletkezése és felosztása 
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Az építési kerámiák 

Az építési kötőanyagok 

A természetes kőanyagok 

A habarcsok 

A beton és a vasbeton 

A mesterséges kövek 

A fémek 

Az építőfa 

A szigetelőanyagok 

A műanyagok 

Az üveg 

A festékek 

A segédanyagok 

 

 

Alapfogalmak 18 óra 

Az építőipar feladata: 

Új épület építése 

Meglévő létesítmény karbantartása 

Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása 

Épület bontása 

Az építőipar felosztása 

Települési infrastruktúra 

Lakásállomány 

Lakossági közszolgáltatás létesítményei 

Közüzemi hálózatok, szolgáltatások, közművek 

Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények 

Településüzemeltetést szolgáló létesítmények 

Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik: 

Lakóépületek 

Középületek 

Ipari épületek 

Mezőgazdasági épületek 

Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása: 

Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok, 

talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret) 

Építési telek beépítését befolyásoló tényezők 

OTÉK 

Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés, 

ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői) 

Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.) 

Lakóépületek fajtái 

Épületszerkezetek 36 óra 

Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk 

Szerkezeteket érő hatások 

Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények 

Épületszerkezetek fejlődése 
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Teherhordó szerkezetek 

Alapok, földmunkák 

Falak 

Födémek 

Lépcsők 

Fedélszerkezetek 

Nem teherhordó szerkezetek 

Válaszfalak 

Kémények, szellőzők 

Nyílászárók 

Szigetelések 

Burkolatok 

Korlátok 

Segédszerkezetek 

Zsaluzatok 

Állványok 

Dúcolások 

 

5.0/6234-11 Munkajogi és vállalkozási ismeretek 32 óra 

 

Alapszintű munkajogi ismeretek: 

A magyar jogrendszer 

Munkajogi szabályozás 

Munkahelyi szervezetek 

Munkaviszony létesítése 

Munkaszerződés kötése 

A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei 

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság 

Alapszintű vállalkozási ismeretek: 

Vállalkozási formák és jellemzőik 

Egyéni vállalkozás 

Társas vállalkozás 

Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) 

Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) 

Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) 

Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás 

Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók 

 

- Gyakorlat 

 

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz 36 óra 

 

Az építész rajzokon használt jelölések 

A szabványos anyagjelölések 

A nyílászáró szerkezetek jelei 

A berendezési tervek 

Kémények és szellőzők jelölése 
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A lépcsők jelölése 

Egyéb alaprajzi jelölések 

Az építészeti rajz formai követelményei 

A méretmegadás 

Rövidítések 

Méretszámok, mértékegységek 

Különleges feliratok, információk 

Az építmények tervrajzainak tartalma 

Az építészeti rajzok 

A helyszínrajzok 

A vázlatterv 

Az engedélyezési tervek 

A kiviteli tervek 

A felmérési terv 

Átalakítási tervek 

A részlettervek 

Az építész alaprajzok 

Az alapozási alaprajz 

A metszet 

A homlokzatok 

 

7. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6235-11 Zsaluzatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek készítésének technológiai folyamatai 36 óra 

 

Zsalutáblák készítésének, rögzítésének és bontásának technológiai folyamata 

Zsaluszerkezetek építésének, megtámasztásának, rögzítésének és bontásának, valamint 

karbantartásának technológiai folyamata 

Hagyományos zsaluzat építéséhez szükséges faanyagok 

A fa tulajdonságai, felhasználhatósága, kezelési és megmunkálási előírásai 

Zsaluzatkészítéshez szükséges anyagok, eszközök és szerszámok ismerete 

Az építőiparban használatos szakmához közel álló terv- és rajzdokumentumok 

 

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek készítésének technológiai folyamatai 36 óra 

 

Zsaluzat-rendszerek ismerete 

Zsalukiosztási rajzok értelmezése 

Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok, mérő- és kitűző eszközök 

A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai utasítások 

 

- Gyakorlat 
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2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek elkészítése és bontása 194 óra 

 

Zsalutáblák méret szerinti elkészítése 

A munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok, gépek kiválasztása 

Zsaluszerkezetek összeállítása, megtámasztása, rögzítése és bontása megadott műszaki 

dokumentáció szerint 

Szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, illetve rutinszerű használata és karbantartása 

Méretek ellenőrzése, szükség szerint korrigálása 

A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai utasítások 

alkalmazása 

Zsaluszerkezetek bontása, karbantartása és deponálása 

 

4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek készítése és karbantartása 172 óra 

 

Zsalurendszerek és készítésük ismerete 

Zsaluzáshoz szükséges kötőelemek és segédanyagok tulajdonságainak és felhasználásának 

ismerete 

Zsalurendszerek készítése tervdokumentáció alapján 

Zsaluzáshoz szükséges kötőelemek és segédanyagok használata 

Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok szakszerű használata 

Zsalurendszerek elemeinek tisztítása, karbantartása és tárolásának megszervezése 

 

 

8. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6236-11 Állványzatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6236-11 Hagyományos állványzatok 18 óra 

 

Hagyományos állványzat építéséhez szükséges faanyagok 

A fa tulajdonságai, felhasználhatósága, kezelési és megmunkálási előírásai 

Hagyományos állványzat készítésének folyamata, tartóelemek és teherelosztók kiválasztása 

Állványozási módok, az egyes állványhoz tartozó anyag- és eszközigény, állványszerelési és 

-rögzítési eljárások, előírások 

Tervrajzok olvasása, kisebb vázlatrajzok elkészítése önállóan 

A baleset- és munkavédelemi előírásoknak megfelelő elemek elkészítésének és 

felszerelésének, valamint a balesetvédelmi eszközök elhelyezésének ismerete 

 

3.0/6236-11 Cső- és keretesállványzatok szerelési technológiája 36 óra 

 

Cső- és keretesállványok fajtái 

Állványok anyaga, anyagok tulajdonságai 
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Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok 

Tárolás eszközei, műveleti sorrend 

Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése 

Védőszerkezetek és védőtetők készítése 

 

- Gyakorlat 

 

2.0/6236-11 Hagyományos állványzatok építése, bontása és karbantartása 194 óra 

 

Hagyományos állványzat készítésének folyamata 

Tartóelemek és teherelosztók kiválasztása és alkalmazása 

Feladat végrehajtás műszaki rajzok és tervdokumentációk alapján 

Állványozási terv értelmezését követő korrekciók végrehajtása 

Annak biztosítása, hogy az állványzat balesetvédelmi szempontból munkavégzésre alkalmas 

legyen 

Baleset- és munkavédelemi előírásoknak megfelelő elemek elkészítése és felszerelése, 

valamint a balesetvédelmi eszközök elhelyezése 

Állvány bontására vonatkozó előírások, szabályok 

A bontás eszközeinek készség szintű használata 

Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok 

Tárolás eszközei, műveleti sorrend 

Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése 

 

4.0/6236-11 Cső- és keretes állványzatok szerelése és bontása 156 óra 

 

Cső- és keretesállványok szerelésének technológiai folyamata 

Állványépítésre vonatkozó szabványok 

Állványelemek kapcsolati kialakítása, merevítés, rögzítés 

Cső- és keretesállványok átalakítása és bontása 

Elemek szétszerelése, tisztítása, karbantartása 

Állvány bontására vonatkozó előírások, szabályok 

Az állványszerkezet bontásának elvégzése 

A bontás eszközeinek készség szintű használata 

Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok 

Tárolás eszközei, műveleti sorrend 

Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése 

 

9. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

6237-11 Ácsszerkezetek 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

- Elmélet 

 

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek, technológiák 236 óra 
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Ács szakma eszközei 

Faalakítási eljárások, hagyományos fakötések, mérnöki fakapcsolások 

Fatartók 

Feszítő és függesztő művek 

Fafödémek 

Tetők alapfogalmak 

Fedélszerkezetek 

Tetőterek beépítése 

Fából készült épületek 

Falépcsők 

Egyéb ácsmunkák 

Zsinórpad-készítés technológiai lépései 

Szerkezeti elemek méretre szabása 

Egyéb faszerkezetek készítésének technológiai folyamatai 

Faipari szerszámok, gépek használati lehetőségei 

Műszaki rajzok, tervdokumentációk, diagnosztikai vélemények értelmezése 

 

2.0/6237-11 Ácsszerkezetek anyagai 68 óra 

 

Faipari anyagismeret elsajátítása 

A fa mint nyersanyag, 

A fa tulajdonságai 

A fa hibái és betegségei 

Fűrészipari termékek 

Szabványok (faanyag és -termék ), műszaki rajzok, tervdokumentációk használata, 

értelmezése 

Faelem-kapcsolatok fém kötőelemei és alkalmazásuk 

Ács szakmában előforduló műanyagok (fóliák) 

Biológiai károsítók (farontó gombák és rovarok) elleni megelőző védelem 

Meglévő és károsult faszerkezetek károsodásainak meghatározása, megszüntető eljárások 

Tetőfedések anyagai 

Hőszigetelése, vízszigetelések (bitumenes zsindely) 

 

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek szakrajza, anyagmennyiségei 68 óra 

 

Hagyományos fakötések rajzai 

Fedélidomok rajzai, szerkesztése 

Elemek valódi méreteinek szerkesztése 

Fakötések alkalmazása 

Fedélszék terv értelmezése, készítése, konszignáció, fakivonat 

Falépcsők rajzainak értelmezése 

Fafödémek rajzainak értelmezése, elemkimutatás készítése 

Szabványok, műszaki rajzok, tervdokumentációk használata, értelmezése 

Rajzolóeszközök ismerete és használata 

Szakmai számítások, anyagszükséglet számítása 

Vázlatrajz készítése 
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- Gyakorlat 

 

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése, bontása I. 212 óra 

 

Hagyományos és korszerű fakötések készítése 

Szerkezeti elemek összeállítása 

Síkbeli és térbeli merevítések elvégzése (fafödémek, fedélszerkezetek stb.) 

Szerkezeti kiváltások elkészítése 

A munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges szerszámok és kikészítő eszközök előírás 

szerinti használata 

Jelölő és mérőeszközök precíz használata 

Faanyagból készült szerkezetek, javítása, bontása 

Faipari szerszámok, gépek szakszerű használata 

Feladat végrehajtás műszaki rajzok és tervdokumentációk alapján 

 

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése, bontása II. 644 óra 

 

Faipari gépek működése, működtetése 

Faipari gépek, eszközök, szerszámok alkalmazása 

Érintésvédelem 

Tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 

Zsinórpad készítése 

Szerkezeti elemek méretre vágása 

A szerkezeti elemek összeállítása kiviteli terv alapján 

Merevítő elemek beépítése 

Fedélszerkezet készítése, megerősítése és bontása 

Fafödémek készítése, megerősítése és bontása 

Egyéb faszerkezeteket készít és elbont 
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x) Épületgépészeti rendszerszerelő szakmai programja  

 
A szakképzés megnevezése: Épületgépészeti rendszerszerelő 
Szakképesítés-elágazások: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 
A szakképzés azonosító száma: 31 582 21 0010 31 03 
Hozzárendelt FEOR szám: 7621 

Szakképesítés-elágazások: nincsenek 

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 

Szakmai alapképzés: van 

Időtartama: 1 év 

Szintvizsga szervezhető 

Szervezésének időpontja: a képzési idő felét követően 

 

1. A képzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a 

szakképzőiskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő 

képzésihelyszínek biztosítása szükséges: 

 

- szaktanterem 

- épületgépészeti szaktanterem 

- számítógép-terem 

- mérőszoba 

- épületgépészeti mérőszoba 

- villamos mérőszoba 

- hegesztő tanműhely 

- építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely 

- fémipari tanműhely 

 

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök 

ésfelszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó 

rendelettartalmazza. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit 

agazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a 

szakképzőiskola bevonásával – ellenőrzi. 

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és 

agazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés 

feltételeinekellenőrzésére is. 

 
 

2. A szakképzés megkezdésének feltételei 
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Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 

végzettség. 

Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
3. A szakképzés célja  
 
 A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell 

sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 

tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák). 

4. A szakképzés struktúrája  
 
4.1. A szakképzés követelménymoduljai  
 
6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 

6211-11 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatok 

6212-11 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok 

 

4.2. Kötelező közismereti tantárgyak  
 
Matematika 

Magyar 

Történelem 

Idegen nyelv 

Természettudomány 

Informatika 

Testnevelés 

Osztályfőnöki 

 

 

 

 

 

 

 

5. A szakképzés óraterve  
 

Víz-, csatorna-és közmű-rendszerszerelő szakképzés elágazás 

31 582 21 0010 31 03 
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Szakmai követelmény 

modul/Tananyagegység száma, 

megnevezése 

Óraszám 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elm gyak elm gyak elm gyak 

Matematika 2           

Magyar 3   2   1   

Történelem     4       

Idegen nyelv 2           

Természettudomány 2   2       

Informatika 1           

Testnevelés 3+2   3+2   3+2   

Osztályfőnöki 2   1   1   

6201-11 
Épületgépészeti csővezeték 

szerelés 
72 216 72 108     

1.0/6201-

11 Csővezeték előkészítése 
36 72 18 36     

2.0/6201-

11 Vezetékhálózat kialakítása 
18 72 36 36     

3.0/6201-

11 Csőhálózat üzembe helyezése 
18 72 18 36     

6200-11 

Épületgépészeti munka-,tűz- és 

környezetvédelmi feladatok 
72 36 

  
    

1.0/6200-

11 Munkaterület munkavédelme 
36 

   
    

2.0/6200-

11 Tűz elleni védekezés 
18 

   
    

3.0/6200-

11 Környezetvédelem 
18 

   
    

4.0/6200-

11 Elsősegélynyújtás ált.szab.-i  
36 

  
    

6202-11 

Épületgépészeti   

rendszerismeret  
72 180 72 108     

1.0/6202-

11 Épületgépészeti alapfogalmak 
36 36 18 36     

2.0/6202-

11 Épületgépészeti dokumentációk 
18 72 36 36     

3.0/6202-

11 Épületgépészeti rendszerelemek 
18 72 18 36     

6211-11 

Víz- és csatornarendszer-

szerelő feladatok   
36 144 128 352 

1.0/6211-

11 Vízellátás   
9 36 32 96 

2.0/6211-

11 Melegvíz előállítás   
9 36 32 96 

3.0/6211-

11 Szennyvíz elvezetés   
9 36 32 96 

4.0/6211-

11 

Tűzvédelmi rendszerek, 

berendezések   
9 36 32 64 

6212-11 Közműhálózat-szerelő   
72 144 96 320 
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feladatok 

1.0/6212-

11 

Közmű fogalma, fajtái, jogi 

értelmez.   
9 

 
16 

 

2.0/6212-

11 Közműépítés előkészítése   
9 18 16 64 

3.0/6212-

11 Vízellátó hálózatok építése   
18 36 16 64 

4.0/6212-

11 

Szennyvíz, csapadékvíz 

hálózatok építése   
18 36 16 64 

5.0/6212-

11 Gázellátó hálózatok építése   
9 36 16 64 

6.0/6212-

11 Hőellátó távvezetékek szerelése   
9 18 16 64 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. 

évfolyamot követően 160 óra. 

 

Jelmagyarázat: 

elm= elmélet 

gyak = gyakorlat 

Értékelésskálája:  
81-100%  5 (jeles) 
71-80%  4 (jó) 
61-70%  3 (közepes) 
51-60%  2 (elégséges) 
0-50%  1 (elégtelen) 
 
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik. 
 
6. Vizsgáztatás  
 
32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján  
 
6.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 

Modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga 

eredményes letételével. 

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben 

résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 

 

6.2. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 

 

A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz, rész-szakképesítéshez, szakképesítés-

ráépüléshez rendeltvizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 

 



 

995 

 

7. A központi program moduljai és tananyagegységei 

 

1. A modul azonosítója és megnevezése 

 

6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

− Elmélet 

 

1.0/6201-11 Csőszerelés előkészítése 54 óra 

 

Épületgépészeti mérőeszközök, mértékegységek: 

Mérés és az ellenőrzés fogalma 

Tűrés fogalma 

Pontosság és gazdaságosság 

Csövek, anyagjellemzői 

Kézi és gépi fémmegmunkálás technológiai ismeretei: 

darabolás, fúrás, 

felülettisztítás, 

kéziszerszám-élezés stb. 

A fémes anyagok megmunkálhatóságát befolyásoló anyagtulajdonságok 

Forgács nélküli hidegalakítás 

Vágás művelete 

Forgácsolás 

Hűtés, kenés 

 

2.0/6201-11 Vezetékhálózat kialakítása 54 óra 

 

Acélcső megmunkálás, csőalakítás technológia ismeretei 

Acélcsövek hideg- és meleg hajlítási eljárásai, számítása 

Menetes csőkötés készítésének, technológiai ismeretei szerszámai 

– Menetvágás 

– Menetes furat készítése 

– Menetmetszés csőre, kézi és gépi menetmetsző szerszámmal 
Oldható kötések és helyzetbiztosító elemek, csavar-, tengely- és csőkötése elemei, 

technológiai ismeretei: 

– Menetes kötések: metrikus és a gázmenet (Whitworth) 

– Karimás kötések 

– Tokos kötések 
Nem oldható kötések elemei, technológiai ismeretei (szegecs) 

Kézi gázhegesztés gépi berendezései eszközei, segédanyagai a kötéstechnológiák 

jellemző műveleteinek elméleti ismeretei. 

- Szűkítő idom készítése 

Kézi ívhegesztés gépi berendezései eszközei, segédanyagai a kötéstechnológiák 

jellemző műveleteinek elméleti ismeretei. 

Vörösréz vezeték csőalakítása oldható és nem oldható csőkötések tulajdonságai, lágy és 
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keményforrasztás szerszámai anyagai, technológiája. 

Préskötés készítésének műveleti jellemzői, elektromos présgép és présszerszámok 

használati ismeretei 

Műanyagcsövek hegesztett kötéstechnológiája, a kötések készítésének ismeretei 

Műanyag és fémcsövek ragasztott kötéstechnológiája, a ragasztás technológiája. 

Lineáris és térfogati hőtágulás. 

Hőtágulás kiegyenlítés elve, csőalakítás, beépíthető kompenzátor kialakítása. 

Tömítőanyagok, tömített csőkötések készítésének anyagai, követelményei 

Korrózió elleni védekezés aktív és passzív megoldásai 

Csővezetékek berendezések szigetelése szigetelőanyagok jellemzői 

 

3.0/6201-11 Csőhálózat üzembe helyezése 36 óra 

 

Csőhálózat belső tisztítás, mosatás előírásai 

Beüzemelésénél alkalmazott ellenőrző- mérő eszközök 

Csőhálózat mérési és beszabályozási műveleti alapismeretei 

Nyomáspróba és tömörség ellenőrzés ismeretei 

Üzembe helyezés dokumentációs ismeretei jegyzőkönyvi formák 

 

− Gyakorlat 

 

1.0/6201-11 Csőszerelés előkészítése 108 óra 

 

Használja a csőszerelés előkészítésének műszereit, szerszámait, mérőeszközeit 

Egyszerű fém alkatrészt készítése 

Tartószerkezetet készít kézi kisgépes eljárások alkalmazásával (darabolás, fúrás, 

felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.) 

Szerelő kőműves munkákat, faláttörést, födém átfúrást horony-falvésést végez, 

csőrögzítést készít falhoronyba 

Elhelyezi az épületgépészeti csőrögzítéseket függesztéseket 

 

2.0/6201-11 Vezetékhálózat kialakítása 108 óra 

 

Acélcsövön, csőalakítást végez hideg és meleg technológiával 

Csőmenetet készít kézi és gépi úton, 

Menetes csőkötést készít, menetes idomokkal 

Épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket, 

csavar-, tengely 

Nem oldható kötéseket (szegecs, , ragasztott) készít 

Általános minőségű hegesztett kötést készít kézi gázhegesztéssel. 

Általános minőségű hegesztett kötést készít ívhegesztéssel 

Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít lágyforrasztással, 

Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít keményforrasztással, 

Préskötést készít rézvezetéken 

Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal 

Elkészíti a csővezetékek hőtágulását kiegyenlítő csőalakítást, beépíti a kompenzátort. 

Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagokat, tömített csőkötéseket készít. Ellenőrzi 
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a csőkötések tömörségét 

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 

Elhelyezi az épületgépészeti csővezetékek, szigetelését a szerelési technológia szerint. 

 

 

 

3.0/6201-11 Csőhálózat üzembe helyezése 108 óra 

 

Elvégzi a készre szerelt csőhálózaton az esetlegesen szükséges belső tisztítási, mosatási 

feladatokat. 

Beépíti a csőhálózaton betervezett mérési és beszabályozási műveletekhez szükséges 

kialakításokat. 

Használja a csőhálózat beüzemelésénél leggyakrabban alkalmazott ellenőrző- mérő 

eszközöket. 

Elkészült csőhálózaton nyomáspróbát végez, tömörséget ellenőrzi. 

Dokumentálja az üzembe helyezést megelőző csőhálózaton végzett munkákat. 

 

2. A modul azonosítója és megnevezése 

 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz-és környezetvédelemi feladatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

− Elmélet 

 

1.0/6200-11 Munkaterület munkavédelme 36 óra 

 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma a munkahelyi balesetek és a foglalkozási 

megbetegedések fajtái. 

A munkáltatók alapvető feladata a veszélyek megelőzése. 

A munkavállaló magatartási szabályai a biztonságos munkavégzés érdekében. 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények. 

A munkavédelmi oktatás időpontjai és dokumentálása. 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, veszély, kockázat, kockázatértékelés. A 

kockázat csökkentésének lehetőségei. 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések, biztonsági és egészségvédelmi jelzés, 

biztonsági színek jelentése, állandó jelzések, időszakos jelzések. 

A munkavégzés fizikai ártalmai, zajos munkahely, rezgések, 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma, légsebesség, a 

levegő tisztasága, porártalmak 

A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény, a színek kialakítása, a munkahelyek 

természetes megvilágítása, a munkahelyek mesterséges megvilágítása. 

Épületgépészeti berendezéseken alkalmazott biztonsági rendszerek. A nyomástartó 

berendezések biztonságtechnikája, a nyomástartó berendezések biztonsági szerelvényei. 

Magasban végzett munka, létrák, állványok, kezelőjárdák biztonságtechnikai előírásai, 

ellenőrzése a munkavégzés előtt. 
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A kézi és gépi anyagmozgatás szabályai. A munkavégzés során valamint a telephelyen 

használt anyagok, eszközök biztonságos tárolása. 

Az elektromos kéziszerszámok időszakos felülvizsgálata, az épületgépészeti 

rendszerekben alkalmazott érintésvédelmi módozatok. 

 

2.0/6200-11 Tűz elleni védekezés 18 óra 

 

Tűz keletkezése, az égés feltételei, gyulladási hőmérséklet, robbanás, alsó-felső 

robbanási koncentráció, az anyagok éghetősége. 

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök, az éghető anyag eltávolításán alapuló mód, az 

oxigén elvonásán alapuló mód, az éghető anyag hőmérsékletének csökkentésén alapuló 

oltási mód 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének, működtetésének tűzvédelmi előírásai 

Nyílt lánggal végzett munkavégzés biztonságtechnikája. A gázhegesztés biztonsági 

előírásai, az ívhegesztés biztonsági előírásai 

 

3.0/6200-11 Környezetvédelem 18 óra 

 

Vízszennyezés vízforrások, csapadék, felszín alatti vizek, felszín feletti vizek, 

kommunális szennyvíz, az ipari tevékenység vízszennyezése 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés, légkörben lévő alapgázok, légszennyezés 

forrásai és folyamata 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre 

Hulladékok kezelése, a hulladékok szelektív összegyűjtése, hulladékok előkezelése, 

átmeneti tárolás, hulladékok elszállítása, hulladékok feldolgozása, hulladékok végleges 

elhelyezése 

Az épületgépészeti munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, 

illetve környezetkárosító hatásuk csökkentése érdekében teendő intézkedések 

 

− Gyakorlat 

 

4.0/6200-11 Az elsősegélynyújtás általános szabályai 36 óra 

 

Teendők a baleset helyszínén 

A baleseti helyszín biztosítása 

Újraélesztés 

Lélegeztetés 

Légutak felszabadítása 

Vérkeringés, légzés vizsgálata 

Légútbiztosítás módjának kiválasztása 

Stabil oldalfekvés 

Heimlich féle műfogás, Rautek féle műfogás 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén: 

Sebellátás 

Hajszáleres vérzés 

Visszeres vérzés 

Ütőeres vérzés 
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Különleges vérzések 

Orrvérzés 

Tüdővérzés 

Belső vérzések és veszélyei 

Mérgezések: 

Gyógyszermérgezés 

Ételmérgezés 

Gombamérgezés 

CO2 mérgezés 

Szénmonoxid (CO) mérgezés, 

Benzinmérgezés, 

Metilalkoholmérgezés, 

Elsősegélynyújtó feladata égés , fagyás és marószerek által okozott sérülések esetén , 

Szemsérülés 

Csontok, izületek sérülései: 

Rándulás 

Ficam 

Törés 

Fektetési módok 

Idegen test szemben orrban, fülben 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén 

Rosszullétek, ájulás, epilepsziás roham, szívinfarktus gyanú , alacsony vércukorszint 

miatti rosszullét, sokk és ellátása 

Az elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén 

 

3. A modul azonosítója és megnevezése 

 

6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

− Elmélet 

 

1.0/6202-11 Épületgépészeti alapfogalmak 54 óra 

 

SI mértékrendszer alapegységei prefixumok, hosszúság, térfogat stb. 

Hőtani alapfogalmak, fajhő, hővezetés, hőátadás hőátbocsátás, hősugárzás 

Hőszükséglet meghatározása 

Hőmennyiség, hőteljesítmény, hatásfok fogalma, számítása 

Tüzeléstechnikai alapfogalmak, égés feltételei, tüzelőanyag, levegőellátás, égéstermék 

összetétele 

Telítési állapot jellemzői, állapotváltozási folyamatok 

Nyomás, légköri nyomás, túlnyomás abszolút nyomás, vákuum hidrosztatikai nyomás, 

Alapvető hőtani számítási feladatok, melegítés, hűtés hőigénye 

Áramlás változó keresztmetszetű vezetékben áramlási sebesség, térfogatáram, 

tömegáram, folytonossági törvény, statikus, dinamikus nyomás értelmezése 

Alaki és súrlódási ellenállások fogalma, nagyságának meghatározása 
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Alapvető áramlástani feladatok keresztmetszet, sebesség, térfogatáram számítása 

A témakörhöz tartozó idegen nyelvű szakkifejezések ismerete 

 

2.0/6202-11 Épületgépészeti dokumentációk 54 óra 

 

Épületgépészeti dokumentációk tervjelképei 

Alaprajz, függőleges csőterv 

Műszaki leírás, költségvetés 

Csőhálózati vezetékek, szerelvények, berendezések, ábrázolása, rajzjeleinek bemutatása 

szakáganként 

 

3.0/6202-11 Épületgépészeti rendszerelemek 36 óra 

 

Szelepek, csapok, tolózárak (feladatuk, fajtái, részei, jelképei, működésük jellemzői, 

beépítése). Fogalma, kiválasztási szempontjai 

– Segédenergiával és segédenergia nélkül működő automatikus szerelvények 

– Különleges szakmai feladat elvégzéséhez szükséges szerelvények 

– Szerelvények szerelése, karbantartása 

Szerelvények tervjelei 

Biztonsági szelepek, szerelvények feladata és működési elve 

Tartályok jellemzői (feladatuk, részeik, csoportosításuk). 

Szivattyúzási alapismeretek, szivattyúk szerkezeti kialakítása, szabályozása 

– Szivattyúk feladata 

– Csoportosítása, működési elve 

– Az épületgépészetben alkalmazott szivattyúk fajtái 

– Hatásfok, munkapont fogalma 

Szivattyúk szerelése 

Ventillátorok szerkezeti kialakítása, 

– Ventillátorok feladata 

– Csoportosítása, működési elve 

– A légtechnikában alkalmazott ventillátorok fajtái 

– Hatásfok, munkapont fogalma 

Ventillátorok szerelése 

Hőtermelő berendezések szerkezeti elemei, csoportosítása tüzelőanyag szerint, 

levegőellátás, égéstermék elvezetés megoldásai 

 

− Gyakorlat 

 

1.0/6202-11 Épületgépészeti alapfogalmak 72 óra 

 

Hosszúság, térfogat, felület, keresztmetszet mérési számítási gyakorlat, mérőszalag, 

tolómérő, mikrométer használata 

Hőmérséklet, mérése, mérőeszközök használata 

Adott zárt tér hőszükséglet számítás tantermi gyakorlat 

Tüzelőanyagok égése levegőellátás, égéstermék elvezetés bemutató tüzeléstechnikai 

laborgyakorlat 

Nyomásmérés mérőeszközei mérési gyakorlat 
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Csővezeték ellenállásmérés gyakorlat 

 

2.0/6202-11 Épületgépészeti dokumentációk 108 óra 

 

Épületgépészeti tervdokumentációk használata 

Szakáganként gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmány-katalógusok 

bemutatása műszaki adatok értelmezése 

Társasház épületgépészeti terveinek bemutatása, értelmezése. 

Egyszerű kapcsolási vázlatokat készítése (szakáganként külön kapcsolási vázlat) 

Az elkészített kapcsolási vázlatról szakáganként anyagjegyzék készítése, anyagköltség 

kiszámítása 

Munkahelyi dokumentációk (munkalap, karbantartási napló, építési napló, felmérési 

napló, átadási, üzembe helyezési dokumentációk jegyzőkönyvek) készítése 

Számítógépes felhasználói ismeretek, épületgépészeti nyomtatványok és jegyzőkönyvek 

kitöltése 

Internethasználat, épületgépészeti gyártmánykatalógusok keresése, tervezési segédletek 

használata 

Épületgépészetben használt programok kezelésének, használatának bemutatása 

Méretezési programok 

Egyszerűsített rajzolóprogram 

Költségvetést készítő program 

 

3.0/6202-11 Épületgépészeti rendszerelemek 108 óra 

 

Szelepek, csapok, tolózárak csatlakozása csővezetékbe, menetes, karimás, és nem 

oldható kötéssel 

Biztonsági szelepek, szerelvények beépítése csővezetékbe felszerelése berendezésre. 

Szivattyú beépítése, jelleggörbe szerkesztése mérés alapján 

Ventillátorok beépítése, szabályozása 

Különféle tüzelőanyaggal üzemelő hőtermelő berendezések elhelyezési előírásai, 

levegőellátás és égéstermék elvezetés előírásainak bemutatása 

 

4. A modul azonosítója és megnevezése 

 

6211-11 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

− Elmélet 

 

1.0/6211-11 Vízellátás 41 óra 

 

Központi és fogyasztói vízellátási ismeretek: 

Vízszerelés előkészítés ismeretek. 

Vízellátási rendszerek, vezetékes vízellátás 

Ivóvízrendszer szerelési ismeretek, hatósági eljárás ismeretek 

Vízellátás saját vízforrásból 
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Vízellátási rendszer elemei, beépítésük, karbantartásuk, nyomás alá helyezés lépései 

A témakörhöz tartozó idegen nyelvű szakkifejezések ismerete 

 

2.0/6211-11 Melegvíz előállítás 41 óra 

 

Melegvíz-előállítási ismeretek: 

Üzembehelyezési és szerviz ismeretek 

Berendezések átadásának ismeretei 

Hatósági eljárás ismeretek, üzembehelyezési ismeretek, berendezések átadásának 

ismeretei 

Melegvízellátó rendszer és készülék ismeretek 

 

3.0/6211-11 Szennyvízelvezetés 41 óra 

 

Szennyvízelvezetési ismeretek: 

Szennyvízrendszer szerelési ismeretek 

Hatósági eljárás ismeretek 

Üzembehelyezési és szerviz ismeretek 

Berendezések átadásának ismeretei 

 

 

4.0/6211- 11 Tűzvédelmi rendszerek, berendezések 41 óra 

 

Tűzvédelmi rendszerek, berendezések szerelési ismeretei: 

Hatósági eljárás ismeretek 

Berendezések átadásának ismeretei 

Tűzvédelmi rendszerszerelési ismeretek 

 

− Gyakorlat 

 

1.0/6211-11 Vízellátás 132 óra 

 

Központi vízellátási feladatok: 

Vízszerelvények ellenőrzése, javítása. Helyszín takarítása, fertőtlenítése 

Szolgáltatási díj megállapítása 

Ivóvízrendszer szerelési ismeretek, hatósági eljárás ismeretek 

Munkakörnyezet előkészítés a vízvezeték szerelési, lefolyó tisztítási 

munkavégzéshez 

Fertőtlenítés műveletei, szabályai 

Szerződéskötések, szolgáltatási díjak megállapítása 

Munkakörnyezet előkészítése a vízvezeték szerelési, lefolyó tisztítási 

munkavégzéshez 

Falhorony előkészítése a vezetéknek. 

Vezetékek rögzítése, és szigetelése. 

Falfelületek helyreállítása 

Berendezési tárgyak felszerelése, üzem behelyezése 

Épületek, épületrészek nyomás alá helyezése, víztelenítése 
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Vízvételi helyek, kiállások kiépítése 

Cirkulációs hálózatok kiépítése, üzembehelyezése 

Nyomásfokozó berendezések kiépítése, beállítása, ellenőrzése 

Vízszerelvények javítása, ellenőrzése, cseréje 

Kert öntözőrendszerek telepítése 

Munkakörnyezet előkészítése a vízvezeték szerelési, lefolyó tisztítási 

munkavégzéshez 

Melegvíz-előállítási gyakorlatok 

Egyedi melegvíz-termelő készülékek felszerelése, bekötése a víz- és 

csatornahálózatba 

Munkakörnyezet előkészítése a vízvezeték szerelési, lefolyó tisztítási 

munkavégzéshez 

Falhorony előkészítése a vezetéknek. Vezetékek rögzítése, és szigetelése. 

Falfelületek helyreállítása 

Központi melegvíz-termelő készüléke szerelése, bekötése a víz- és 

csatornahálózatba. 

 

2.0/6211-11 Melegvíz előállítás 132 óra 

 

Melegvíz-előállítási gyakorlatok: 

Egyedi melegvíz-termelő készülékek felszerelése, bekötése a víz- és 

csatornahálózatba 

Munkakörnyezet előkészítése a vízvezeték szerelési, lefolyó tisztítási 

munkavégzéshez 

Falhorony előkészítése a vezetéknek 

Vezetékek rögzítése, és szigetelése 

Falfelületek helyreállítása 

Központi melegvíz-termelő készüléke szerelése, bekötése a víz- és csatornahálózatba 

 

3.0/6211-11 Szennyvízelvezetés 132 óra 

 

Szennyvízelvezetési munkák: 

Takarítás, fertőtlenítés 

Szennyvízelvezetés, -gyűjtés kialakítása közművesítetlen területeken 

A lefolyó és szennyvízelvezető szerelvények ellenőrzése, állapotfelmérése 

Szét- és összeszerelés, javítás, lefolyó és szennyvízelvezető szerelvények tisztítása 

Lefolyóvezetéket tisztítása gépi úton 

A lefolyótisztító gépek, eszközök, ellenőrzése, karbantartása 

 

4.0/6211-11 Tűzvédelmi rendszerek, berendezések 100 óra 

 

Tűzvédelmi rendszerek, berendezések szerelése: 

Nyomásfokozó berendezések összeszerelése, felszerelése, üzembe helyezése, 

kipróbálása 

A tűzoltási vízvételi helyek kiépítése 

A tűzoltóvíz hálózat ellenőrzése 

A kiépített oltórendszerek elemeinek, működésének ellenőrzése 
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Automata tűzvédelmi berendezések összeszerelése, felszerelése, üzembe helyezése, 

kipróbálása 

A tűzoltóvíz hálózat kiépítése 

 

5. A modul azonosítója és megnevezése 

 

6212-11 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

− Elmélet 

 

1.0/6212-11 Közmű fogalma, fajtái, jogi értelmezése 25óra 

 

Közműhálózat definíciója, jogi határai, feladata, 

Közműhálózatok csoportosítása 

Felszín alatt elhelyezkedő közműhálózatok 

Közmű csőhálózatok és nyíltárkos rendszerek általános ismertetése 

 

2.0/6212-11 Közműépítés előkészítése, 25 óra 

 

Közműtervek jellemzői, részei, értelmezése, jellegzetes tervjelölések 

Geodéziai munka elmélete, szintezési ismeretek, 

Szintezőműszer, lézertechnika, abszolút és relatív magasság 

Magassági és nyomvonalkitűzés, földmunka kitűzése 

Földmunka elméleti alapjai, talajtípusok, fejtési és tömörítési talajosztályok 

Munkagödör, munkaárok fogalma, dúcolás, szádfalazás 

Közmű és közterület keresztezések, bevédések, átfúrások, átsajtolások 

Talajszint alatti munkaterület víztelenítése, nyílt-víztartás, talajvízszint süllyesztés 

 

3.0/6212-11 Vízellátó hálózatok építése 34 óra 

 

Vízellátó közműhálózatok elhelyezkedése közterület típusokon 

Víznyerő helyek, vízellátás alapismeretei, az egészséges ivóvíz tulajdonságai 

Vízellátó hálózatok típusai 

Nyomásviszonyai 

Csővezeték anyagai, csőkötési módok 

Műtárgyai, műtárgyépítés elmélete 

Szerelvényei, szerelvénycsoportok 

Vízellátó hálózatok kezelése, karbantartása, javítása, javító csőkötések 

Műszaki átadás, nyomáspróba, fertőtlenítés, üzembe helyezés 

 

4.0/6212-11 Szennyvíz, csapadékvíz hálózatok építése 34 óra 

 

Szennyvíz és csapadékvíz közműhálózatok elhelyezkedése közterület típusokon 

Hálózatok típusai, egyesített, elválasztott, gravitációs, nyomott, vákuumos 

Lejtésviszonyai 
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Csővezeték anyagai, csőkötési módok, javító csőkötések 

Nyíltárkos vízelvezető rendszerek 

Műtárgyak, műtárgyépítés elmélete 

Szerelvényei, szerelvénycsoportok 

Szennyvíz, csapadékvíz hálózatok tisztítása, kezelése, karbantartása, javítása, 

Műszaki átadás, vízzárósági próba, fertőzésveszély kezelése, üzembe helyezés 

Kamerás csatornavizsgálat 

Végelbánás a szennyvízzel, a szennyvíztisztítás elmélete 

 

5.0/6212-11 Gázellátó hálózatok építése 25 óra 

 

Gázellátó közműhálózatok elhelyezkedése közterület típusokon 

Gáztörvény, gázszolgáltatás folyamata 

Gáz, mint energiahordozó, gázok tulajdonságai 

Gázellátó hálózatok típusai 

Nyomásviszonyai 

Csővezeték anyagai, csőkötési módok 

Szerelvényei, szerelvénycsoportok 

Gázellátó hálózatok kezelése, karbantartása, javítása, javító csőkötések 

Nyomásszabályzó és gázátadó állomások 

Műszaki átadás, nyomáspróba, üzembe helyezés 

Gáz alá helyezés, nyomás alatti rákötés 

 

6.0/6212-11 Hőellátó távvezetékek szerelése 25 óra 

 

Hőellátó vezetékek elhelyezkedése közterület típusokon 

Hőszolgáltatás elmélete 

Hőellátó vezetékek típusai, fűtőművek, hőközpontok 

Hőmérséklete, nyomásviszonyai 

Csővezeték anyagai, csőkötési módok 

Műtárgyai, közműalagutak 

Szerelvényei, szerelvénycsoportok 

Hőellátó vezetékek kezelése, karbantartása, javítása, javító csőkötések 

Műszaki átadás, nyomáspróba, fertőtlenítés, üzembe helyezés 

 

- Gyakorlat 

 

2.0/6212-11 Közműépítés előkészítése 82 óra 

 

Geodéziai felmérési gyakorlat 

Szintezés, szintezési jegyzőkönyv kiértékelése, magassági kitűzés 

Munkagödör, munkaárok kitűzés 

Kézi földmunka, árok és gödörásás, visszatöltés, tömörítés, normaidők meghatározása 

 

3.0/6212-11 Vízellátó hálózatok építése 100óra 

 

Munkaárok előkészítés csőfektetéshez, tükörkészítés, ágyazatkészítés 
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Különböző anyagú (PE, KM-PVC) műanyag vízvezetékek szerelése, csőkötés készítése 

Öntöttvas, acél, eternit csővezetékek kötéseinek készítése, javító csőkötések, 

megfúrások 

Szerelvények elhelyezése, aknák szerelvényezése 

Bekötővezetékek szerelése, vízmérők elhelyezése, vízmérőaknák szerelvényezése 

Csővezetékek nyomáspróbája 

Csővezetékek fertőtlenítése, mosatása 

 

4.0/6212-11 Szennyvíz, csapadékvíz hálózatok építése 100 óra 

 

Munkaárok, nyíltárok előkészítése csőfektetéshez vagy mederburkoláshoz, 

mederelemek elhelyezéséhez 

Előkészítő mérések, befogadó folyási fenékszint meghatározása 

Tükörkészítés, ágyazatkészítés, gravitációs rendszerek lejtésviszonyainak 

meghatározása, lejtés kitűzése 

Műanyag és beton csatornacsövek, mederelemek fektetése, nehéz anyagok mozgatása, 

daruzás irányítás 

Szennyvízhálózatok szerelvényezésében, műtárgyépítésben való közreműködés 

Meglévő, működő csatornarendszer tisztítása, dugulás-elhárítás, magasnyomású gépek 

használata, irányítása, fertőzésveszély elhárítás 

 

5.0/6212-11 Gázellátó hálózatok építése 100 óra 

 

Munkaárok előkészítés csőfektetéshez, tükörkészítés, ágyazatkészítés 

Műanyag gázvezetékek szerelése, csőkötés készítése, PE hegesztési eljárások 

Acél csővezetékek kötéseinek készítése, javító csőkötések, megfúrások készítése 

Szerelvények elhelyezése, aknák szerelvényezése 

Leágazó vezetékek szerelése, nyomásszabályzó állomások telepítése 

Csővezetékek szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája, csővezetékek kilevegőztetése, 

gázaláhelyezés 

 

 

 

6.0/6212-11 Hőellátó távvezetékek szerelése 82 óra 

 

Hő-távvezetékek, acél és műanyag távvezetékek szerelése 

Csőkötések készítése különböző anyagú vezetékeken 

Földbe helyezett előszigetelt csővezetékek szerelése, kompenzátorok, tágulási párnák, 

fix megfogások szerelése, elhelyezése 

Előszigetelt vezetékek csőkötései, csőkötések utólagos szigetelése 

Csővezetékek leterhelése, hőterheléses nyomáspróbája, eltakarás előtti ellenőrzése 

Hőközpontok szerelése, üzembehelyezése 
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y) 2+2 ÉVES KAMARAI PROGRAMMAL INDULÓ 

SZAKKÉPZÉS 

z) Fodrász szakmai programja 

 
A szakképzés megnevezése: Fodrász 
A szakképzés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 
Hozzárendelt FEOR szám: 5311 

Szakképesítés-elágazások: nincsenek 

Szakképzési évfolyamok száma: 2év 

Elmélet aránya: 30% 

Gyakorlat aránya: 70% 

Szakmai alapképzés: van 

Időtartama: 1 év 

Szintvizsga szervezhető 

Szervezésének időpontja: a képzési idő felét követően 

 

1. A képzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző 

iskolának kell megszervezni. 

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és 

felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet 

tartalmazza. 

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a 

gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola 

bevonásával ellenőrzi. 

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a 

gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek 

ellenőrzésére is. 

 

 2. A szakképzés megkezdésének feltételei 
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség. 

Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
3. A szakképzés célja  
 
 A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell 

sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges 

tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák). 

4. A szakképzés struktúrája  
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4.1. A szakképzés követelménymoduljai  
 
1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 

6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek 

6294-11 Fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek 

6295-11 Alaphajvágás 

6296-11 Frizura készítés 

4.2. Kötelező közismereti tantárgyak  
 
Testnevelés 

Osztályfőnöki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1009 

 

 

 

 

5. A szakképzés óraterve  

         

Fodrász 
33 815 01 1000 00 00 

 

 Óraszám 
 

Szakmai követelmény modul/Tananyagegység száma, 

megnevezése 

1/11. 

évfolyam 

2/12. 

évfolyam 
 

elm gyak elm 

gya

k 
 

1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
        

 

  
1.0/1210-11 

Munka és 

környezetvédelem 1. 36       
   2.0/1210-11 Etika és kommunikáció 36       
 

  
3.0/1210-11 

Gazdálkodási és váll. 

Ismeretek     32   
   4.0/1210-11 Jogi ismeretek     16   
 

  
5.0/1210-11 

Munka és 

környezetvédelem 2.     16   
 

  
6.0/1210-11 

Alkalmazott 

számítástechnika 18   16   
 

6293-11 
Fodrászatban alkalmazott manuális 

alapműveletek         
   1.0/6293-11 Anatómiai ismeretek 1. 54       
   2.0/6293-11 Szakmai ismeretek 1. 18       
   3.0/6293-11 Anyagismeret 1. 54       
   4.0/6293-11 Fodrász szabadkézi rajz 1. 18       
 

  
5.0/6293-11 Szakmai gyakorlat 1.   312     

 

6294-11 
Fodrászatban alkalmazott vegyszeres 

műveletek         
 

  1.0/6294-11 Szakmai ismeretek 3. 36   16   
 

  2.0/6294-11 Anyagismeret 2. 36       
 

  3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek 2. 18       
 

  4.0/6294-11 Szakmai gyakorlat 2.   140   128 
 6295-11 Alaphajvágás         
 

  1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2. 18       
 

  2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2. 18       
 

  3.0/6295-11 Szakmai ismeretek 4. 36       
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  4.0/6295-11 Művészettörténet 1. 18       
 

  5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1. 18       
 

  6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3. 36       
 

  7.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 3.   106     
 

  8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4.   198     
 6296-11 Frizura készités         
 

  1.0/6296-11 Szakmai ismeretek 5.     32   
 

  2.0/6296-11 Anyagismeret 3.     32   
 

  3.0/6296-11 Művészettörténet 2.     16   
 

  4.0/6296-11 Hajviselettörténet 2.     16   
 

  5.0/6296-11 Hajmunka     16 32 
 

  6.0/6296-11 Szakmai gyakorlat 5.       736 
 

 

            
 

    Testnevelés 18       
 

    Osztályfőnöki 18   16   
 

        Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az 1/11. évfolyamot követően 160 óra. 

 

Jelmagyarázat: 

elm= elmélet 

gyak = gyakorlat 

Értékelés skálája:  
81-100%  5 (jeles) 
71-80%  4 (jó) 
61-70%  3 (közepes) 
51-60%  2 (elégséges) 
0-50%  1 (elégtelen) 
 
A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok osztályzata.  
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik. 
 
6. Vizsgáztatás  
 
32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján  
 
6.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 

Modulzáró vizsga eredményes letétele 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga 

eredményes letételével. 

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben 

résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga. 

 

6.2. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 



 

1011 

 

 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 

Az a vizsgázó, aki a 1210-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már 

teljesítette, felmentést kap a 1210-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 

 

 

7. A központi program moduljai és tananyagegységei 

 
1. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
 

A modul oktatási tartalmának leírása 

 
1.0/1210-11 Munka és környezetvédelem 1. tananyagegység 36 óra 

Általános balesetvédelmi szabályok 

Munkavédelem 

A munkavédelem fogalma, célja, alapkérdései 

A munkavédelem alapkérdései 

Feladatai, a baleset és a munkahelyi baleset fogalma 

Foglalkozási megbetegedések 

A foglalkozási betegségek kiváltó okai Általános balesetvédelmi szabályok 

Munkahelyi ártalmak 

Magatartási szabályok a nevelési és oktatási intézményekben 

Munkabiztonság 

Elsősegélynyújtás 

Égési sérülések, mérgezések 

Vérzések, eszméletvesztés 

Sokk, áramütés, elsősegélynyújtás rándulás, ficam, törések esetén 

 

2.0/1210-11. Etika és kommunikáció tananyagegység 36 óra 

 A kommunikáció fogalma, fajtái, irányai 

A beszéd (a nyelv és beszéd), a beszéd jellemzése 

Nonverbális jelek, csoportosítása, gesztusok (testbeszéd) 

Térközszabályozás, kulturális szignálok, tömegkommunikáció 

Kommunikáció a szolgáltatásban (a kommunikáció körülményei, zavarai, dinamikája) 

A férfi és női vendégek kommunikációs típusai és jellemzőik 

Az eredményes kommunikáció feltételei szabályai 

A vendégfogadás szabályai, a vendégtípusok 

3.0/1210-11. Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek tananyagegység 32 óra 

 

 Vállalkozások:Vállalkozói tulajdonságok, tevékenységek 

Vállalkozási formák 

Vállalkozások indítása 

Vállalkozások megszűnése, változtatások 

Üzleti terv 

Pénzügyi terv 
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A vállalkozás gazdálkodása 

Pénzgazdálkodás 

Általános Forgalmi Adó, Áfa-elszámolás, Áfá-s számla 

Pénzforgalom a bankokon keresztül: befizetések, átutalás, inkasszó, Bankkártya 

Egyéb fizetési módok: csekk, váltó, készpénz-helyettesítő értékpapír 

Bankszámlára érkező pénz 

Költségek: költségfajták, költséghelyek, költségviselők 

Nyereség: nyereség növelése bevételek növelésével 

Nyereség növelése a költségek csökkentésével 

Nyereség felhasználása, adózás: nyereségadó, osztalékadó, tartalékképzés, egyéb adók 

Pénztárkönyv, pénztárzárás 

Szigorú számadás alá vont nyomtatványok kezelése 

Marketing 

Piac, a piac szereplői: az áru, termék, szolgáltatás információ 

A marketing eszköztára: marketing mix 

Marketing-tevékenység gyakorlata 

Piackutatás, marketingstratégia, a reklám hatása a fogyasztóra 

Fogyasztóvédelem 

 

4.0/1210-11. Jogi ismeretek tananyagegység  16 óra 

 

Polgárjogi ismeretek 

Munkajogi ismeretek 

Munkarend 

Bérezés 

Károkozás, kártérítés 

 

5.0/1210-11 Munka és környezetvédelem 2. tananyagegység 16 óra 

Általános előírások a szépségszalonok működésével kapcsolatban 

Környezetvédelem 

Környezeti ártalmak és a környezetvédelem módszerei, területei 

Tűzvédelem 

A munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségei és jogai 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

A foglalkozási megbetegedések bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

Egyéni védőeszközök. Elsősegélynyújtó eszközök 

 

6.0/1210-11 Alkalmazott számítástechnika tananyagegység 34 óra 
Felhasználói számítógépes programok 

Operációs rendszer 

Szövegszerkesztő program. Táblázatkezelő program. Böngésző program, e-mail 

Levelező program alapszintű használata 

Prezentációkészítés alapjai 

Mozgás és objektumok kijelölése a dokumentumban 

Alakzatok készítése, formázása a power point-ban 

Szöveg és más objektumok animálása 

Táblázatkezelő használata, előnyeinek bemutatása 
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Táblázatok mentése, megnyitása,felhasználói felülete 

Testre szabás 

Alapvető formázások (cella tartalmának formázása, keretezés, cellák egyesítése, betű és 

kitöltési szín) 

Leltár készítése 

Vendégnyilvántartás végzése 

Számla készítése 

 

2. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

       6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 
1.0/6293-11 Anatómiai ismeretek 1. tananyagegység   54 óra  

A sejt alkotóelemei 

Szövettan: hámszövet, kötőszövet, támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet 

A mozgás szervrendszere 

Izomrendszer 

A keringés szervrendszere 

A látás szervrendszere: a szem 

Idegrendszer. Az idegrendszer felosztása 

Hormonrendszer 

A hormon és a belső elválasztású mirigyek fogalma (hiper-, hipofunkció) 

A bőr anatómiai felépítése 

Hámréteg (5 al rétege) 

A hámban lejátszódó biokémiai folyamatok (elszarusodás , festékképzés folyamata) 

Irharéteg (a bőr vérerei és idegei) 

Bőralja 

A bőr mirigyei: Verejtékmirigy,Faggyúmirigy 

A bőr függelékei 

Köröm 

A haj vagy szőr (később külön fejezet) 

A bőr élettana:A bőr védelmi, kiválasztó, hő szabályozó, légző érző felszívó szerepe 

A haj: A szőr elnevezése testtájanként, funkciója, csoportosítása 

A haj és a szőrszál részei 

A hajban található kémiai kötések 

A hajváltás folyamata. Hajhullás. Őszülés 

Hajszál elváltozások, hajszál betegségek 

Szőr növekedési rendellenességek 

 

2.0/ 6293-11 Szakmai ismeretek 1. tananyagegység   18 óra 

 

A haj diagnosztizálása. A haj és a fejbőr vizsgálata 

Hajmosás szerepe, típusai 

Szeszbedörzsölés. Fejmasszázs 

A haj táplálása és védelme. Hajápoló szerek 
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Fokozatosan ható hajápoló szerek 

Kúraszerűen ható hajápoló szerek 

A haj hullámosítása 

Vashullámosítás (lapos és spirál csavarás) 

Vízhullámosítás (Marcell-hullám, gyűrűzés, berakás, főnhullám) 

Főnhullám 

Borotválás. A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok 

Borotválás munkafolyamata 

Arcszőrzet fazonok, bajusz- és szakállformák. Arcszőrzet festése és színezése 

 

3.0/ 6293-11 Anyagismeret 1. tananyagegység    54 óra 

 

Kémiai alapfogalmak:.anyagi változások,anyagi halmazok, oldatok 

Kémiai kötések 

Molekulák képződése (elsőrendű, másodrendű kötések) 

A hidrogén és oxigén fodrászatban használatos vegyületei 

A víz fizikai és kémiai tulajdonságai. A víz hidratációja, a víz keménysége 

A pH érték fogalma, a pH jelentősége. Indikátorok szerepe a fodrászatban 

Hidrogén-peroxid fizikai és kémiai tulajdonságai 

A fodrászipari eszközök anyagai 

A fémek szerkezete, reakcióképessége 

A fémek korróziója, a korrózió elleni védekezés módszerei, ötvözés. Fe, Al 

Műanyagok 

Vérzéscsillapítók 

Alkoholok és származékaik. Alkoholok jellemzése 

Illatosítók. Illatosítók csoportosítása: természetes, mesterséges 

Púderek. Púderek alapanyagai, csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek: alkalmazás szerinti, hatásmechanizmus szerinti felosztása 

Emulziók, emulgeátorok jellemzése, csoportosítása 

Krémek 

Hajmosószerek (szappantartalmú, szintetikus alapanyagúak) 

Borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahab 

Hajrögzítők 

 

4.0/ 6293-11 Fodrász szabadkézi rajz 1. tananyagegység   18 óra 

 

Alapozó rajzgyakorlatok. Egyenes és ívelt vonalgyakorlatok 

Tónus-és vonalgyakorlatok (fény-árnyék) 

Alaptestek perspektivikus ábrázolása. Kompozíció síkban és térben 

Az emberi fej. Az emberi fej alapvető arányai, az emberi fej képletei 

Arcelemek: szem, száj, orr, fül rajzolása. A nyak kapcsolódása a fejhez 

Hullámos hajviseletek. Haj rajzolása, alapképletek rajza, kombinálása 

Hullám, lokni és a hajfonat tónusos rajza 

Marcell, rondó, forma dauer 

5.0/6293-11 Szakmai gyakorlat 1. tananyagegység  312 óra  
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Diagnosztizálás  A diagnosztizáláshoz használt eszközök (fésű, hajvastagság mérő, 

hajvizsgáló kamera) 

Hajmosás  

Munkatervezés. Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Termékválasztás (a sampon, balzsam-ápoló termékek kiválasztása a diagnózis alapján) 

Elvégzi a tisztító hajmosást, majd a második hajmosást 

Fejmasszírozást alkalmaz (nyugtató, élénkítő, stb.) 

Elvégzi a haj és fejbőr ápolását (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével) 

Problémás fejbőr kezelést végez (korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében, stb.) 

Vegyszeres műveletek után meghatározza a szükséges sampont és elvégzi a vegyszeres 

munkához a haj mosását 

Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolókat alkalmaz a vegyszeres műveletek 

befejezéseként 

Vizes haj formázása  

Marcell vízhullám kialakítása babafejen 

A hullám irányának, formájának meghatározása 

Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám 

Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése (két ujjnyi széles, max. 4cm. távolság 

alakuljon ki a két hullám él között) 

A fennmaradó haj kontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése 

A Marcell vízhullám teljes babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása (választékkal, 

választék nélkül, körkörösen, stb.) 

Vízhullám frizura berakás, fésülés 

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, berakó csavarók - méret és 

hossz szerint, csak műanyag - berakó csipeszek, hajkefék, berakó tűk, hajtűk, hajrögzítők, 

lekötő háló, hajlakk, hajfény olaj, stb.) 

Technika elsajátítása (fekvő álló gyűrű készítése, rögzítése; fekvő és álló csavaró elhelyezése, 

rögzítése, kiemelési szög – a hullám volumenének összefüggéseinek ismerete) 

A frizura formai és stílusjegyeinek meghatározása 

A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése 

A hajszárító búra és hőfokának helyes használata 

A frizurakészítés (helyes kifésülés, helyes tupír technika alkalmazása) 

A kész frizura rögzítése (hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével) 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

A vízhullám frizura berakás, fésülés teljes fejen- babafejen művelet vizsgaidőre való 

begyakoroltatása.   

Száraz haj formázása Hajsütővas helyes használata, helyes hőfok meghatározása 

(gázmelegítős vagy elektromos, de csak két ágú hajsütővas használható a munkafolyamat 

oktatására), helyes keresztmetszet meghatározása (vékony, vastag) 

Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos, spirál csavarás, stb.) 

Hajsütővassal történő formaváltoztatás munkafolyamata 

Frizura tervezés szerint a helyes sorrend meghatározása, kialakítása 

Választék készítés, területek felosztása 

A tervezésnek megfelelő lapos és spirál csavarási technikák alkalmazása 

A frizurakészítés (helyes kifésülés, helyes tupír technika alkalmazása) 
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A kész frizura rögzítése (hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével) 

A komplex munkafolyamat gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

A vashullám frizura készítése a kis oldalon 3 függőleges hullámsorral művelet vizsgaidőre 

való begyakoroltatása 

Konty, alkalmi frizura készítése:  

Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek, technikák, technológiák elsajátítása 

Helyes eszközválasztás (csat, hajtű, kontybetét, díszítők, stb.) 

Az alkalmi jelleg meghatározása (koktél, estélyi, menyasszonyi, stb.) 

Tupírozással alkalmazza a forma kialakítását 

Férfi arcápolás – Borotválás:  

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás (a művelethez szükséges eszközök előkészítése; félpengés borotva, 

borotva penge, borotva hab, borotva krém, ecset, tál, kiskendő, timsó, fejtámasz). 

Arcdiagnosztizálás 

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása 

A borotválás munkafolyamata 

Az arc borotválása a helyes borotva fogások alkalmazásával 

Szükség szerint ismételt habképzés 

Baleset és sérülés mentes munkavégzés 

Bajusz mentes borotválás elvégzése 

Szőr és habmentes arc kialakítása 

A borotválás utáni arckezelés, arc szesz, hintőpor.. stb. 

A modell hajának megfésülése borotválás után 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása 

Szakáll és bajusz formázás  

Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. ) 

Arc és arcszőrzet diagnosztizálás 

Bajusz és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében 

Bajusz formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával 

Szakáll formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval 

Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval 

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval, stb. 

Szakáll, bajusz festése, színezése, szőkítése a színváltoztatás technológiái és szabályai szerint 

 

3. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

      6294-11 Fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

1.0/ 6294-11 Szakmai ismeret 3. tananyagegység   52 óra 
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A haj tartós formaváltoztatása 

Hullámosító szerek (HTH vizek, volumennövelők, hajkiegyenesítők) 

Fixáló szerek. Kémiai folyamatok a hullámosítás során 

A HTH munkafolyamata (csavarási technikák és technológiák) 

A HTH hibái és azok korrigálása 

Festés, színezés 

Színtan (színkör, színkeverés) 

Hajfestő anyagok és azok csoportosítása 

Oxidációs hajfesték összetétele, hatásmechanizmusa 

A festés során lezajló kémiai folyamatok 

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék és kontúrfestés) 

A hajfestés különböző esetei. A festés közben felmerülő problémák és korrigálása 

A haj színezése. A színezők csoportosítása 

Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 

Színelvonás, szőkítés. Szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére 

Szőkítőszerek összetétele. Szőkítés során lezajló kémiai folyamatok 

Szőkítés munkafolyamata (elsőszőkítés, után- vagy tőszőkítés) 

Előszőkítés vagy alapozás 

Szőkítés utáni színkorrekció 

Melírozás. A melírozás szempontjai 

A melírozás különböző technikái és technológiái 

A melírozás fajtái. Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban 

 

2.0/6294-11 Anyagismeret 2. tananyagegység  36 óra 

 

Aminosavak, fehérjék 

A tartóshullámosítás anyagai, a haj szerkezete-kötések 

A HTH- vizek fajtái, a HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok 

A korszerű oxidáló anyagok összetétele: oxidálószerek, szerves savak, habképzők, 

védőanyagok 

Előkezelők, utókezelők 

Színelmélet. A színek fajtái. A színkeverés szabályai 

Szín és anyagszerkezet fodrász-színkezelés 

Hajfestékek. A hajfestés módjai. Oxidációs hajfestékek 

Festékmódosítók. Stabilizálószerek. Oxidálószerek 

A hajfestési műveletei Emulgeálás, előpigmentálás, pigmentálás 

Az ősz haj festése a megfelelő anyagok alkalmazásával 

Színezőanyagok 

Színező anyagok (színezékek csoportosítása, természetes, mesterséges) 

Hajszíntelenítők. A blanche-por összetevőinek jellemzése 

Elvégzi a hajszín-világosítást elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint 

A melírozás anyagai. Extra világosító anyagok összeállítása. Hatóidő. 

 

3.0/ 6294-11 Anatómiai ismeretek 2. tananyagegység   18 óra 
Elemi elváltozások, tünettan 

Alap bőrtípusok 

Gyulladás, allergia fogalma, fajtái, stb. 
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Elsődleges elemi elváltozások. Másodlagos elemi elváltozások 

Fertőző bőrbetegségek (vírus okozta, baktérium okozta, gomba okozta megbetegedések) 

Szőrnövési rendellenességek 

Bőr festékes rendellenességei vagy pigment rendellenességek (természetes vagy mesterséges) 

Szövetszaporulatok (hám eredetű, irha és bőralja eredetű, öregkori daganatok, anyajegyek), 

azok csoportosítása és jellemzése 

Foglalkozási megbetegedések a fodrászatban (mozgásszervi és érrendszeri megbetegedések) 

 

4.0/ 6294-11 Szakmai gyakorlat 2. tananyagegység   268 óra 

 

Dauer csavarás egész fejen - babafejen  

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és hosszúságban 

különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező, fixáló) 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, egyéb 

csavarási technikák) 

Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl.: papiloten, piskóta) 

Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, formadauer, 

tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer, stb.) 

HTH vizek, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa 

HTH munkafolyamata 

A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve 

A dauer csavarók felcsavarása a tervezett frizura forma szerint 

A dauer csavarásánál szükséges felválasztás meghatározása a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve 

A dauer papír helyes alkalmazása, a pipamentes csavarás érdekében 

A hajtincs helyes csavarási szöge - 100°-110°- a koponya érintőjéhez viszonyítva 

Tiszta csavarás, hosszú haj esetén, szitázó mozdulattal 

A dauer tűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett 

Tő- után dauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, 

munkafolyamata 

Volumennövelővel történő formaváltoztatás 

Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás 

Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

Dauer csavarás egész fejen- babafejen gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

Hajfestés  

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb.) 
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Első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás! 

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és 

erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés 

mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás - színfelfrissítés 

Divat hajszínek festése 

Extra szőke hajszínek festése 

Extra vörös hajszínek festése 

Világosabbra festés. Sötétebbre festés 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

Növényi hajfestékek 

Növényi hajfestékek ismerete, hatásmechanizmusa 

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és 

erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés 

mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás - színfelfrissítés 

Ősz haj színezése 

Divat hajszínek színezése 

Extra szőke hajszínek színezése 

Extra vörös hajszínek színezése 

Világosabbra színezés 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

Fizikai hajszínezés 
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Fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

Ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához 

Szőkítés  

Szőkítő készítmények ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Alapozás fogalma, haj színtelenítése, szőkítése definíciója 

Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések, 

védő eszközök, stb.) 

Elsőszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba  Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

A színképzés sajátosságai a szőkítő készítményeknél 

Szőkítőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítőpor, szőkítőkrém, 

stb. és az oxidálószer keverési arányának (1+2, 1+3. „tejföl sűrűség”) meghatározása, 

mennyiség és erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz 

mérés mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

(Alacsony oxidáló szer származék és hosszú hatóidő) 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága 

A hőtorlódás sajátossága, veszélye 

A vizuális hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás 

Tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

Melírozás A melírozás definíciója 

A melírozáshoz használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Melírozáshoz használt keverék összeállítása 

Melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök kiválasztásával (A 

„fóliás”, plasztik lap, technikáknál a felválasztások: cikkcakk , fűzött, lap, melír lapát, 

melírfésű, melír pisztoly, melír sapka, stb.) 

A melírozás technológiájának meghatározása 

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás 

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, terület melír 

Egész fejen diffúz melír. Tő-után melír a lenövés függvényében 

Hajszál hosszában különválasztott színek 

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél 

A hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban munkafolyamatának ismerete és 

alkalmazása 

 

4. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

     6295-11 Alaphajvágás 
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A modul oktatási tartalmának leírása 

 

1.0/6295-11 Szakmai ismeretek 2. tananyagegység 18 óra 

 

A haj és a fejbőr vizsgálata 

A haj vastagsága. A haj minősége. A haj növekedési iránya. A vendég kívánsága 

Az arc diagnosztizálása borotváláshoz 

A bőrtípus megállapítása. Szőr növekedési irányának megállapítása 

A férfi klasszikus hajvágás. Diagnosztizálás. Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai. Leválasztások 

Férfi hajvágás (tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet képzés, összevágás) 

A klasszikus férfi hajvágás és szárítás munkafolyamata 

 

2.0/ 6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 2. tananyagegység   18 óra 

 

Férfi bajusz-és szakállformák 

Angol, francia, Jávor , pödrött bajuszok rajza 

Férfi halántékfazon, oldalszakáll 

Klasszikus és modern szakállformák 

Férfi klasszikus hajviselet 

Angol hajviselet 

Hindenburg hajviselet 

 

 

 

3.0/ 6295-11 Szakmai ismeretek 4 tananyagegység  . 36 óra  

 

A női alaphajvágások 

Arcformák, fejformák 

Előnytelennek vélt adottságok és testalkat korrigálása frizura segítségével 

A női hajvágás (leválasztások iránya, kiemelési szögek, stb.) 

Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata 

Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata 

Uniform hajvágás munkafolyamata 

Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata 

Frizurakészítés Otthoni tanácsadás 

Gyermekhajvágás 

Gyermekhajvágás balesetvédelmi veszélyforrásai 

Gyermekhajvágás formai és egyéb követelményei, munkafolyamata 

 

4.0/ 6295-11 Művészettörténet 1. tananyagegység   18 óra 

A képzőművészet alapfogalmai 

Az építészet, mint téralkotó művészet 

A szobrászat, mint formaalkotó művészet 

A festészet fogalma. Kifejező eszközei: vonalak, színek, tónusok 
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A legjellemzőbb ágazatai: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, 

mozaik, intarzia, üvegfestés, miniatúra 

Az ókor művészete 

Az Egyiptomi művészet: 

A Görög művészet 

Jellegzetesen görög építészeti alkotások: a templom, a stadion és a színház bemutatása 

Az ókori Róma művészete 

A középkor 

A Bizánci művészet. A bizánci templom, mint a bizánci művészet csúcsalkotása, a Szent 

Bölcsesség templomának bemutatása, elemzése. A bizánci mozaikművészet 

A Román stílus 

Római hagyományok és korjellemzők egységes megjelenése a templomok, kolostorok 

és várak építésében. A román stílusú festészet jellemzői, miniatúrák, freskók 

Gótikus művészet 

A várossá alakulás új építészeti feladatai a gótikában: városházak, céhházak, vásárcsarnokok, 

patríciusházak, kórházak, árvaházak, kolostorok, templomok 

Építőmesterek, kőfaragók és szobrászok feladatainak összekapcsolódása a képzőművészetben 

Üvegfestés felvirágzása a gótikában, az üvegablakok 

A hazai gótika emlékeinek bemutatása 

 

5.0/6295-11 Hajviselettörténet 1. tananyagegység   18 óra 

 

Az ókor hajviselete 

Társadalmi tagozódás szerinti hajviseletek a korai és késői Egyiptomban. Papok, fáraók, 

szolgák hajviselete és nők hajviselete (Kleopátra). 

Görög hajviselet legjellemzőbb jegyei. Lampadiosz, fürt, fonat, konty. 

Római hajviselet legjellemzőbb jegyei. Tonsorok és kalamisztrák szerepe. 

A középkor hajviselete 

Bizánci hajviselet: Férfiak: Rövid haj, koncentrikus elrendezésben. Napi borotválkozás, majd 

később teljes körszakáll. Nők: Homlok fölött megemelt haj, oldalt loknikkal, később fej köré 

csavart haj, fátyollal, díszekkel. 

Román hajviselet: Férfiak: Vállig érő középen választott vagy választék nélküli haj. 

Göndörített haj, homlokba fésült tincsekkel, apródfrizura. Fémpánttal díszített hajak. 

Nők: Férjes asszonyoknál kendő, fátyol. Hajadonoknál copfos viselet, főkötő, állkendő, 

fátyol. Szőkítés különböző oldatokkal, napon szárítva. Vendéghajjal való hajdúsítás. 

Gót hajviselet: Férfiak: Hosszú, fonatos hajak. Turbán, csuklya, kalap, föveg. Nők:Copf, 

konty, diaboló, csúcsos főkötő, fátyol, kétágú fejdísz. 

 

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz 3. tananyagegység  36 óra 

 

Arcformák. ,,Ideális” ovális arcforma 

Kerek arc. Keskeny, hosszúkás arc 

Háromszög alakú arc. Rendellenes arc-és fejformák 

Színtan. Fekete- fehér és színes ábrázolások 

Gyermek hajviselet rajzolása. Kislány, kisfiú hajviseletek 

Női hajviseletek 

Egyszerű rövid női hajviselet elől és oldalnézetből 
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Modern női nappali hajviselet 

Alkalmi hajviseletek. Kontyos hajviselet 

 

7.0/ 6295-11 Szakmai gyakorlat 3. tananyagegység   106 óra 
Férfi klasszikus vágás, szárítás, választékkal vagy választék nélkül  

Munkatervezés. Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Hajvágó fésűk, 

hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, hajszárító, lakk, olaj.) 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technológiák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái 

Oldal- és nyakfazon tisztára borotválása 

Borotva hajvágás, a haj átborotválása 

A férfi klasszikus hajvágás, szárítás munkafolyamata 

A haj vizezése vagy mosása. A vizes haj fejtetőn történő hosszvágása a kívánt mértékben 

A „0” pont meghatározása. Stuccolással az átmenet kialakítása 

A tarkóhaj és a fejtetőhaj összekapcsolása 

Az oldalhajak átmenetképzése. Tiszta fül kontúrok kialakítása 

Oldalfazonok kiborotválása 

A fejtető és oldalhajak átborotválása a szárítással ellentétes irányban 

A klasszikus lekerekített kocka forma kialakítása a szűkítős hajszárítóval 

Választék kialakítása. Választék nélküli forma kialakítása 

Plasztikus- tincs mentes- forma fésülése 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A férfi klasszikus vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 

 

8.0/6295-11 Szakmai gyakorlat 4. tananyagegység  198 óra 

 

Női alaphajvágások Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás (A művelethez szükséges eszközök előkészítése. Ritka fogú fésű, 

stuccoló fésű, hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipesz, vizező, vatta, 

hajszárító-szűkítővel, lakk, olaj, stb.) 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technikák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés A női alaphajvágások munkafolyamata 

Hajmosás 

A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése az alaphajvágási formának megfelelő 

területi felosztás (Az anatómiai pontok és a geometriai ismeretek figyelembe vételével)  

A vezető passzé meghatározása 
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A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát - horizontális, előre 

hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó - 

A hajvágás formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket- 0°,-22,5°,-45°,-

67,5°,-90°,- vagy 90°-180°. 

Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét 

Folyamatosan ellenőrzi a szimmetriát. A tükör szükséges használata 

Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek figyelembe 

vételével, a szükséges kefékkel A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női alaphajvágás - I., II., III. és IV. forma - szárítás komplex művelet vizsgaidőre való 

gyakoroltatása 

Gyermek hajvágás, hajápolás  

A gyermek alaphajvágások munkafolyamata 

A gyermek hajvágás elsősorban a frizura elkészítésének munkafolyamatában, fokozott 

balesetmentes munkavégzésben és az életkori sajátosságok figyelembe vételével történik 

Javaslatok a gyermekhajvágás körülményeihez: 

Figyelem lekötő, mozgást nem generáló feladatvégzés 

Játékosság, színes tárgyak, nem erőszakos műveletvégzés 

Fokozott figyelem a hajkontúrok és arc vonalában 

Vegyszeres műveletektől tartsuk távol a gyermeket 

Ne szakítsuk félbe a műveletet, folyamatosan végezzük a szolgáltatást 

A gyermeknek legyen szabadságérzete a kiszolgálás közben 

Dicsérjük a viselkedését, jutalmazzuk szóban, esetleg tárggyal 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

 

 

 

 

 

 

 

5. A modul azonosítója és megnevezése: 

 

      6296-11 Frizura készités 

 
A modul oktatási tartalmának leírása 

 

1.0/ 6296-11 Szakmai ismeretek 5. tananyagegység  32 óra 
A haj és a fejbőr vizsgálata. Arcformák, fejformák 

Előnytelennek vélt adottságok és testalkat korrigálása frizura segítségével 

A férfi divat hajvágás, szárítás. Hajvágás eszközei, anyagai 

Férfi hajvágás (tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet képzés, összevágás) 

A férfi divat hajvágás és szárítás munkafolyamata. Otthoni tanácsadás 

A női divat hajvágás, szárítás. .Hajvágás eszközei, anyagai 

Női hajvágás (puhítási technikák, trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák) 
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A női divat hajvágás és szárítás munkafolyamata 

Otthoni tanácsadás 

A női alkalmi frizurakészítés. Alkalmi frizura készítés eszközei, anyagai 

Díszítési lehetőségek (póthaj, tupé, különböző díszek, épített konty, stb.) 

Női alkalmi frizurakészítés munkafolyamata 

Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák 

Hajhosszabbítási eljárások. Tresszelés 

Hajhosszabbítás (csomózás, hőillesztés, stb.) 

Ismétlés 

Szóbeli tételek kidolgozása, számonkérése 

Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével 

 

2.0/ 6296-11 Anyagismeret 3. tananyagegység    32 óra 

Konzerválószerek és anyagaik: avasodást, penészedést, erjedést és rothadást gátlók 

Hajpakolók:hajpakolók (karbonsavak, fontosabb karbonsavak-ecetsav, hangyasav, 

benzoesav) 

hámoldók savak: szerves szervetlen 

hámképző savak: szerves szervetlen, felhasználásuk 

zsírok és olajok (észterek), zsírok fajtái eredet szerint 

viaszok, zsírkísérő anyagok (koleszterin, lecitin) 

hajkondiciónálók hajápoló anyagok és fajtái, UV szűrők 

Gyógyhatóanyagok  gyógyhatóanyagok fogalma 

eredet szerinti csoportosítása (növényi, állati, ásványi eredetűek) 

biológiailag aktív anyagok, enzimek, hormonok, vitaminok 

Különleges hatóanyagok:algák, fehérjék: kazein, keratin, kollagén, Repair Complex 

hyaluronsav, D-pantenol, selyempor, ß karotin, liposzómák 

Ismétlés: felkészítés az írásbelire és a szóbelire 

Tartóshullámosítás ismétlése felhasználói szinten aminosavak, fehérjék 

A  tartóshullámosítás anyagai, a haj szerkezete-kötések 

A  HTH- vizek fajtái, HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok 

Színezőanyagok ismétlése felhasználói szinten 

Hajszíntelenítők ismétlése felhasználói szinten 

Hajfestékek ismétlése felhasználói szinten a hajfestés módjai, 

Oxidációs hajfestékek összetétele, 

 

 

3.0/ 6296-11 Művészettörténet 2. tananyagegység   16 óra 

 

Újko:  A reneszánsz művészet 

Egyéni építészeti felfogások az olasz reneszánsz építészetében, Michelangelo: a Mediciek 

sírkápolnája és a könyvtár, a római Capitolium tér, a Szent Péter templom újratervezése 

A francia reneszánsz építészeti remekei: a Loire – menti kastélyok 

A magyar reneszánsz Mátyás király idejében 

Donatello domborműszobrászata, épületplasztikái és a szabadon álló emlékműszobrai 

Egyéniség és típus a reneszánsz szobrászatban, a kor embereszményének megformálása, 

Michelangelo, Dávid, Mózes 

Kutatófestők: Masaccio, Mantegna, Botticelli 
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Festőegyéniségek Itáliában: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano 

A német festészet gótikába gyökerező reneszánsz alkotásai, Albert Dürer 

A hazai reneszánsz festészet: az erdélyi reneszánsz, Mátyás király corvinái 

A barokk és a rokokó művészet 

Barokk templomok, kastélyok parkok, városi paloták, középületek (királyi palota – 

Versailles, 

Zwinger-Drezda, Belvedere palota – Bécs, Eszterházi kastély – Fertőd) 

Az építészet, szobrászat, festészet, mint képzőművészeti ágak összemosódásának bemutatása 

a barokk művészetben 

A spanyol barokk festészet bemutatása: Greco, Velasquez 

Németalföldi barokk festészet: Rubens, Rembrandt 

A magyar barokk festészet: Mányoki Ádám 

Legújabb kor 

A 19. és 20. század művészete 

A század első felének művészeti stílusai: a klasszicizmus és a romantika 

A klasszicizmus ismertető jegyei (újat nem alkot) 

A romantika ismertető jegyei 

A romantika és a klasszicizmus egyidejűsége, jellemzőik összehasonlítása 

Neoromán és neogótikus építészeti alkotások 

Hazai köz és lakóépületek bemutatása 

A hazai klasszicista szobrászat legjelentősebb képviselőjének, Ferenczy István, műveinek 

bemutatása 

Barabás Miklós, mint a nemzeti irányzat első képviselőjének, festményeinek bemutatása 

A romantika festészetének bemutatása: Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Viktor, 

Székely Bertalan 

A 19. század második felének képzőművészete 

A XX. Század építészeti alapjainak megteremtése, új szerkezeti megoldások: acél-üveg  

szerkezetek (a párizsi világkiállítás) 

Stílusismétlések a hagyományos építészetben, eklektika 

Reneszánsz paloták, barokk kastélyok, klasszicista múzeumok, barokk katolikus templomok, 

gótikus és klasszicista protestáns templomok, arab-mór zsidó templomok, hazai építészeti 

példák bemutatásával 

Rodin alkotások bemutatása 

A magyar emlékműszobrászat bemutatása 

Festészet :Naturalizmus a festészetben 

Az impresszionizmus 

Magyar festészet: Szinnyei Merse Pál. Munkácsy Mihály  

 

 

 

4.0/ 6296-11 Hajviselet történet 2. tananyagegység   16 óra 

 

Az újkor hajviselete 

Reneszánsz és a reformkor hajviselete 

Barokk hajviselet: Nők: Hajporozás, púderezés, garcette(tollpamacs). Kutyafül haj, kis 

kalapok, fontages  hajviselet. 
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Rokokó hajviselet: Férfiak: Copf befonva, zacskóba, tokba húzva. Púderezés. Nők: Tornyos 

hajviseletek, drótváz. Madame Pompadur szerepe. 

Legújabb kor 

Romantika hajviselete: Férfiak: Hátul rövidre vágott haj. Titusz- és Brutusz-hajviselet. 

Nők: Konty a fej búbjára kerül, kalapok, női Titusz-hajviselet. 

Empire hajviselet: Férfiak: Borotvált az arc, Napóleon-kalap, kürtőkalap. Nők: Empire konty, 

tollakkal, virággal díszítve; fémabronccsal összefogott haj. 

Biedermeier hajviselet: Férfiak: Hullámos, laza fürtök tarajszerűen előrefésülve; oldalszakáll. 

Cilinder viselése. Nők: Fészekszerű konty oldal loknikkal, gyűrűzés, csipkék, virágok, 

szalagok. 

XX. századi hajviseletek 

Férfi: Sima hátrafésült vagy választékos haj, majd tüske, kefe hajforma. Oldal-, kecske-, kör- 

és császárszakáll. 

Nők: Konty középválasztékkal, hagymakonty, bubi, grechen és aszimmetrikus formák, 

eton, tartóshullám, Marcell-hullám, Vidal Sassoon, hajhosszabbítási technikák 

 

5.0/ 6296-11 Hajmunka tananyagegység    48 óra 

 

Balesetvédelmi oktatás - eszközök helyes használata - 

A vágott hajak tisztítása, tárolása. 

A vágott hajak vegyszeres kezelése-festése, dauerolása. 

A fej arányai, méretei a hajmunka folyamatában. 

A tresszelés eszközei: tresszpad, gereben, kartács, cérnák, drótok, tűk,fogók, olló, stb. 

A tresszelés technológiája három szál esetében. 

Az ”M” betű kialakítása, gyakoroltatása. 

A tressz tincs elkészítése, összevarrása. 

A tressztincs fizikai formaváltoztatásai: vizes és száraz formaváltoztatások. 

A tressztincs frizurába fésülése, formai kialakítása. 

A knipfelés eszközei: fafej, hálószövet, vesetál, knipf tűk 00-7, gereben, kartács, 

A knipfelés munkafolyamata, gyakoroltatása. 

A knipfeléssel készített tincs frizurába fésülése. 

 

6.0/ 6296-11 Szakmai gyakorlat 5. tananyagegység   736 óra 

 

Férfi divatos hajvágás, szárítás  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél 

Az előre elkészített hajszín elkészítése a forma hangsúlyozása érdekében 

Hangsúlyozza a fej területi elkülönítési lehetőségeit - kapcsolat nélküli hajvágás - 

Alkalmazza az asszimetria adta lehetőségeket a formajegyek kialakításában 

A száraz hajvágási technológia segítségével fokozza a megjelenést 

Használja ki a divatidőszak formaváltoztató eszközeit- hajsimító, kreppelő stb. 

A férfi divatos hajvágás, szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 

Női divatos hajvágás, szárítás  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél 
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Az előre elkészített hajszín elkészítése a forma hangsúlyozása érdekében 

Használja ki a divatidőszak formaváltoztató eszközeit- hajsimító, kreppelő stb. 

A finis termékekkel hangsúlyozza a stílust 

A komplex művelet gyakoroltatása A hibák felismerése, kijavítása 

A női divatos hajvágás, szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 

Konty, alkalmi frizura készítése:  

A frizura stílus és formajegyeinek ismerete, meghatározása (konty, alkalmi, koktél, estélyi, 

extrém, stb.) 

A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével 

Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a munkafolyamat 

során 

Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során 

Tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során 

A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése és 

elkészítése 

Hajhosszabbítási technikák 

Keratinos hőillesztés Szilikonos mikrogyűrűzés 

Hajfelvarrás tresszelt tincsekkel 

A vágott hajak tisztítása, tárolása. 

A vágott hajak vegyszeres kezelése-festése, dauerolása. 

A tresszelés eszközei: tresszpad, gereben, kartács, cérnák, drótok, tűk,fogók, olló, stb. 

A tresszelés technológiája három szál esetében. 

A knipfelés munkafolyamata, gyakoroltatása. 

A knipfeléssel készített tincs frizurába fésülése. 

Vízhullám frizura, berakás, fésülés babafejen 

Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral, babafejen. 

Borotválás teljes arcfelületen. 

Marcell vízhullám egész fejen, babafejen. 

Dauer csavarás egész fejen, babafejen 

Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban. 

Női alaphajvágás: kompakt egyhossz forma kialakítása csak ollóval 

Női alaphajvágás: uniform forma kialakítása csak ollóval 

Férfi klasszikus vágás, szárítás 

Aktuális divatos női hajvágás, szárítás 

Konty – alkalmi frizura díszítéssel 

 

 


